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- Mellan Packdesign och Impreglon

De båda företagen har sett många gemensamma fördelar genom att stärka banden mellan 
företagen och inleder nu ett samarbete. 

Roger Kalitta, konstruktör på Packdesign säger:
” Vi ser fram emot att utveckla vårt samarbete med Impreglon, vi har så många fördelar 
med att jobba tillsammans och det kommer våra kunder att dra vinst av. Packdesign har 
i och med detta samarbete tagit ytterligare ett steg i kedjan för att hjälpa kunden hela 
vägen! En av våra styrkor är att vi har kontroll över de flesta led i tillverkningen av verk-
tyg och tillbehör till förpackningsmaskiner då vi har egen verkstad med fräsar, svarv och 
svetsar. Nu kan vi lägga till ytbehandlingen, detta kommer att korta våra leveranstider yt-
terligare vilket gynnar våra kunder” berättar Roger. 

Håkan Ejneborn försäljningschef på Impreglon fortsätter:
Vi har inte haft någon partner för att kunna hjälpa våra kunder med ex att reparera eller 
göra nya svetsplattor . Svetsplattor finns i de allra flesta förpackningsmaskiner och de slits 
och kan få skador.  Nu kan vi även hjälpa kunden med detta och extra roligt är det att 
Packdesign alltid byter ut element och … då är vi säkra att våra kunder får en bra produkt.  
För oss på Impreglon är detta samarbetet viktigt då vi vidgar våra möjligheter för våra 
kunder avslutar Håkan.

Impreglon Sverige AB etablerades 1995 och belägger nordisk industri med förädlade ytor. De ut-
för ytbehandling med fluorbaserade material så som Teflon® (PTFE), eller Xylan® (PTFE) eller olika 
materialkombinationer med t.ex keramer och metaller.
Impreglon arbetar med avancerad ytbehandling av maskindelar för bil-, förpacknings-, grafiska, 
gummi-. livsmedels-, non-woven-, pappers- och plastindustrin samt den kemiska industrin.

Packdesign AB som startades 2010 av Magnus Jönsson, är i huvudsak verksamt inom förpackn-
ingsindustrin, har fokus på att bistå kunden genom hela kedjan. Från att designa en ny förpackning, 
konstruera och tillverka maskintillbehören, till att sedan installera och hjälpa kunden driftsätta sin 
nya förpackning. Packdesign kan idag
rita och konstruera verktyg och andra 
tillbehör till alla typer av förpacknings-
maskiner.
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Håkan (t.v) och Roger tar i hand på sitt samarbete


