
DEN SJÄLVKLARA PARTNERN
Produkter och lösningar till Bygg, Fastighet & Industri



Hä� a Bruks AB grundades 1682 och har sedan dess kontinuerligt varit verksamma inom tillverkning 
av järn, stål och metallprodukter på samma plats i norra Östergötland. Idag har vi en produktions-
anläggning på 25.000 m2 för egna produkter och legoarbeten. 
På följande sidor hittar Ni vad vi idag kan erbjuda Er i vår strävan att bli Er självklara partner. 
Detaljerad fakta och ingående information hittar Ni på www.hafl a.se eller tel 0150-52 40 00. 

www.hafl a.se2

Affärsidé
Vi skall vara den självklara partnern till svenska och nordiska bygg-, fastighets- och industri-
företag och leverantör av högkvalitativa smides-, plåt- och metallprodukter.
Vi skall verka med nära och enhetlig service samt leverera med precision och fl exibilitet med en 
branschunik kvalité.
Vi skall kontinuerligt utöka vårt erbjudande av helhetslösningar.

Vision
Den självklara partnern.
Vi skall vara den ledande leverantören av högkvalitativa bygg- och industriprodukter i Sverige.
Våra kunder ska se oss som en naturlig samarbetspartner där vi är en del i att förbättra våra 
kunders produktionsprocess.
Vi ska förknippas med excellent service.
Genom stabil lönsamhet skapar vi förutsättningen att kontinuerligt investera i människor, 
maskiner och lokaler.
Vi ska kunna skryta med den mest nöjda och motiverade personalstyrkan i Sverige.

Mission
Genom att leverera produkter till svenska och nordiska bygg- och industriföretag är vi med 
och skapar goda förutsättningar för att vår region av samhället Sverige skall kunna fi nnas kvar 
och fortsätta utvecklas.
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Häflahjärtat

Kund

Ständiga
förbättringar

Just-in-timeInbyggd  
kvalité

The Häfla Way

Häfla Hjärtat
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Våra 
värderingar

Vår 
kultur Ledarskap

Från ord till
handling

Häflahjärtat är vår överenskommelse för att ständigt jobba mot vår vision att bli Er 
självklara partner.



SPIRALTRAPPOR
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GALLERDURK  &
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ENTRÉGALLER
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RAKA TRAPPOR
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RAMPER & 
GÅNGBANOR
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LÄTTDURK
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RÄCKEN



STRÄCKMETALL
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FLEXMETALL



FÖRRÅDSINREDNINGAR
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MASKINSKYDD



LASERSKÄRNING & 
PLÅTBEARBETNING
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VARMFÖRZINKNING



 610 14 Rejmyre  |  Sweden
 Tel 0151-52 40 00  |  Fax 0151-52 40 40
 info@hafla.se  |  www.hafla.se
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Söker Ni snabba och flexibla lösningar?
Kontakta oss!

10-dagars trappa 
Enloppstrappor leveransklara inom 10 
dagar.

5-dagars trappa 
Ställbar trappa för olika lutningar med 
automatiskt inställda steg.

Lagerspiral 10-dagar
Lagerspiraltrappor med tio dagars 
leveranstid.

Modul-/Stormodulräcke
Häflas olika modulräckessystem täcker 
alla behov.

Returadress: Häfla Bruks AB, 610 14 Rejmyre


