Bäste kund
Efter konkursen av Mölndals Slip & Verktyg, där Manovi och Tilcon köpt upp en del
maskiner och utrustning, har vi inlett ett samarbete med några av MSV:s gamla kunder.
Vi vill genom detta utskick presentera vår verksamhet och hoppas på så sätt att ni som
kund ska finna oss intressanta som ersättare för MSV.
Bakgrund
Manovi och Tilcon har långa anor och ett mycket gott renommé. Stora investeringar har
gjorts i produktionslokaler och ny produktionsutrustning som kompletterats med delar av
Mölndals Slip & Verktygs maskiner och utrustning. Bolagen har samarbetat under något
år och funnit att det finns en hel del synergier som kommer våra kunder till del.
Vår inriktning
Vi är i många avseenden väldigt lika Mölndals Slip & Verktyg men har fler ben att stå på,
vi kommer att fortsätta med den inriktning som finns i företagen och arbeta för att vara
en pålitlig leverantör.
Vi har även möjlighet att ta hjälp av Jan Forsen i de fall där MSV varit er nyckelaktör.
Vi vill bredda vårt samarbete och hoppas att vårt utbud attraherar er.
Manovi Varberg AB
-

-

Tillverkar och levererar allt från enstaka komponenter till färdiga produkter åt
många branscher. Arbete sker i nära samarbete med kunden.
Vi har en bred kompetens och en modern produktion där vi använder oss av 3Dteknik.
Svarvning, fräsning, elektronikmontering, plåtbearbetning, verktygstillverkning,
screen och tampongtryck, lasergravyr, träbearbetning, lackering, montering,
packning och distribution till slutkund är några av våra specialiteter.
Företaget är certifierat enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Läs mer på www.manovi.se
Tilcon
-

AB
Konstruktion och tillverkning av fixturer och verktyg.
Legotillverkning av komplexa detaljer med krav på hög noggrannhet.
Avancerad mätutrustning i tempererat mätrum.
Modern maskinpark med erfarna verktygsmakare.
Företaget har certifikat för tillverkning till kärnkraftsindustrin.

Läs mer på www.tilcon.se
Varje vecka kör vi med egna bilar till Halmstad och Göteborg. Vi hämtar och lämnar till er
utan mellanhänder och undviker tidsspill och säkrar att leveranserna kommer fram
oskadda. Till kunder utanför närområdet använder vi DHL om inte kunden önskar något
annat.
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Kontaktpersoner
Ni är hjärtligt välkomna att kontakta
Manovi:
Mattias Jerkvall 0340-64 57 05 mattias.jerkvall@manovi.se
Tilcon:
Bo Levstam 0340-64 54 56 bo@tilcon.se
Vi hoppas att ni som kund känner en tillförsikt och ger oss förtroendet att möta era
behov och önskemål.
Hjärtligt välkomna med era förfrågningar.

Varberg den 7 september 2016

Carl-Tore Bengtsson
Styrelseordförande
Tilcon AB och Manovi Varberg AB
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