
Skapar konkurrenskraft.



Hela vägen från 
prototyp till 

serietillverkning
På Brickpack är vi specialiserade på stansning och skärning. 

Från precisionsstansning med små toleranser till detaljer 
med större dimensioner.



Specialisten som formades efter marknaden

Sedan 1926 har vi varit med. Då levererade 
Svenska Bilpackningsfabriken pappers- och 
korkpackningar till Volvo och Scania. Sedan 
dess har det hänt mycket, både inom svensk 
industri och i vårt företag. 
 Vi hör fortfarande till en av Nordens ledande 
tillverkare av packningar och tätningar. Men un-
der åren har vi breddat vårt erbjudande för att 
nå en större marknad med vår specialistkom-
petens. Den utvecklingen har varit framgångs-
rik för oss och till stor nytta för våra kunder. 
 Brickpack fungerar som en värdefull partner 
med materialkunskap, produktionsteknik och 
problemlösning på agendan.

Stansade produkter är bara förnamnet

När vi i dag talar om stansade produkter på 
Brickpack handlar det om produktion med stor 
variation. Vi tillverkar detaljer i små och medel-
stora serier, där funktionen är utgångspunkten 
för materialval och tillverkningsmetod. Vi pres-
sar, formar, klipper och skär för att varje detalj 
ska få de egenskaper vi specificerat tillsam-
mans med dig som ska använda produkterna. 

Vår kompetens spetsar ditt 
företags konkurrenskraft

Vår affärsidé är att vara en ledande leverantör 
av kvalitetsdetaljer som stansas, pressas och 
formas i serietillverkning. Med vårt omfattande 
materialkunnande ska vi vara en långsiktig och 
utvecklande partner för våra kunder inom den 
tillverkande industrin.
 Vi arbetar med att förbättra konkurrenskraf-
ten för våra kunder. Vi gör det med flexibel och 
effektiv produktion av kvalitetsprodukter med 
optimal funktionalitet.

›	Samlad kompetenS 
 för din framgång



Packningsmaterial

Från enkla fiberpackningar till grafit och biax-
iellt extruderad teflon. Packningsmaterialen 
ska klara olika tryck och temperaturer. Det kan 
också finnas speciella krav från exempelvis 
kärnkrafts- eller livsmedelsindustrin.
› Exempel: Impregnerat papper, gummibun- 
 den aramidfiber, naturgummi, neopren, sili- 
 kon, polyuretan, glimmermaterial.

Mjuka material

För produkter som ska täta, skydda, dämpa och 
isolera. De flesta av dessa material kan lamin-
eras med en adhesive beläggning.
› Exempel: Impregnerat papper, mattor/gummi  
 av alla slag, kork, PVC, PTFE, polyeten, fiber- 
 material, grafit.

Hårda material

Vi hanterar de flesta hårda material och kan 
också förse produkterna med beläggningar 
som t.ex. polyester.
› Exempel: Rostfritt, koppar, aluminium, mäss- 
 ing, brons, tenn, nickel. 

Combimaterial

Till produkter där vi kombinerar två eller flera 
materialtyper. Tekniken används framförallt för 
att klara höga temperaturer.
› Exempel: Grafit och reinz med skoningar av  
 koppar, rostfritt eller stål;  polyeter, polyester  
 och gummi med självhäftning; Stålkärna, alu- 
 miniumkärna eller rostfri kärna behandlad  
 med gummi.

›	rätt material till varje funktion

Förmågan att utnyttja rätt material för bästa funktion och ekonomisk 
livslängd är vår styrka. När vi bidrar med materialrådgivning i ditt 

företags produktutveckling blir resultatet det bästa.  



Vi gör det bekvämt för dig och ditt företag. Vi 
levererar fullt färdigbehandlade produkter, klara 
för användning i din produktion. Vi erbjuder 
efterbearbetning i form av fräsning, borrning, 
gängning, svarvning och slipning. Vi ytbehand-
lar med trumling, mjukglödgning, ytbeläggning
och härdning. Detaljerna i din leverans är tvät-
tade och förpackas så som det passar dig, i 
skyddande, etiketterade förpackningar enligt 
din specifikation.

Med vår egen verktygsavdelning är vi mycket 
flexibla i vår produktion. Här tar våra erfarna 
specialister fram de stansverktyg, dynaverktyg 
och stållinjalverktyg vi behöver i tillverkningen 
av produkter till ditt företag.
 Vi erbjuder även verktygslös produktion. 
Detta har stora fördelar vid mindre volymer och 
vid prototyptillverkning. Ni slipper verktygs-
kostnaden och vi står för korta leveranstider.

›	tillverkning med 
 eller utan verktyg

›	från material till 
 packad produkt



Brickpack AB
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Certifierat för produktion med 

kvalitet och miljöhänsyn
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