
INDUSTRIELL BYGGNATION



VÅRT SÄTT ATT TÄNKA GER DIG LÄGRE TOTALKOSTNAD

FÖRPACKNINGSLÖSNINGAR

Bufabs förpackningslösningar är 
anpassade efter kundens behov och 
olika produktioner.

Kartongförpackning ex. småpack för 
mindre behov.

Förpackning med kundanpassad
logotype.

Plastförpackning för utomhusbruk.

Industripack utan ompackning för större 
volymer och minimering av emballage.

Bufabs centrallager



PRODUKTIONSMETODER

Med Bufab som samarbetspartner 
erbjuds omfattande kunskaper och 
teknisk support inom flertal produk-
tionsmetoder.

Kallstukning / Varmformning

Plåtstansning / Laserskärning 

Formsprutning / Gummiproduktion

Svarvning / Fräsning

KUNDANPASSNING



STANDARDSORTIMENT AV 
FÄSTELEMENT

Bufab erbjuder ett omfattande sor-
timent av standardprodukter till den 
industriella byggbranschen.

Byggbeslag

DIN / ISO fästelement

Blindnitar

Träskruv

STANDARD



Träinfästning

· Träskruv
· Karmskruv
· Spik
· Ankarskruv
· Beslag
· Trallskruv

Skivinfästning

· Plugg
· Gipsskruv
· Spånskiveskruv

LÄGRE TOTALKOSTNAD

Genom att välja Bufab som sam-
arbetspartner erhåller man ett 
om  fattande sortiment av de mest 
före  kommande infästningsprodukt-
erna. På så sätt har man en 
leverantö r av infästning istället för 
nisch ade leverantörer inom respek-
tive område.

Betonginfästning

· Betongskruv
· Expanderbult
· Expanderspik
· Plugg

Byggbeslag

Blindnitar

Träskruv

Stålinfästning

· Montageskruv
· Borrskruv stål
· Borrskruv rostfria 
  Bi-metall
· Farmarskruv lackerade
· Vingskruv

Bandad spik

· Trådbandat
· Stavbandat
· Plastbandat
· Kundanpassat

Bandad skruv

· Gipsskruv
· Träskruv
· Spånskiveskruv
Rak- resp. rullbandat
på plastband.

STANDARD



SPECIAL

FRAMTAGNING AV NY PRODUKT

Steg 1 – Kontraktsgenomgång

Kontraktsgenomgång sker med kund och Bufabs 
representant. Ritningar och övriga tekniska under-
lag behandlas och kravspecifikation säkerställs. 

Steg 2 – Utfallsprover och/eller nollserie

Bufab framställer nödvändiga verktyg, fixturer, tol-
kar etc. för att säkerställa framtagningen av utfalls-
prover i lämplig volym. Utfallsproverna produceras 
enligt ritning eller prov. Proverna skickas sedan till 
kund för godkännande tillsammans med mätproto-
koll. Efter godkännande av utfallsprover startar 
serie produktion. 

Steg 3 – Serieproduktion

Efter godkännande av utfallsprover och/eller noll-
serie produceras artikeln enligt överenskomna vo-
lymer. Bufab säkerställer nivåer på lagervolymer 
utifrån kundens prognoser och kan även tillhanda-
hålla extra säkerhetslager på kundunika detaljer. 
Varje serieleverans kontrolleras hos Bufab, utifrån 
ritningar och övriga krav, samt emot godkända ut-
fallsprover / nollserier. Leveranser till kund sker från 
Bufabs centrallager enligt överenskomna villkor.

Steg 4 – Leveranser

I kontinuerligt samråd med kund säkerställer Bufab 
att rätt lagernivåer finns tillgängligt utifrån angivna 
prognoser. Bufab erbjuder en mängd olika logistik-
lösningar, bl.a. Kanban, Linefeeding, Streckkod, 
E-han del etc.  

I vissa affärssammanhang erbjuder även Bufab 
containerleveranser direkt till kund för att minimera 
kringkostnaderna.



EXEMPEL PÅ SPECIAL PRODUKTER

SPECIAL

Bufab levererar bl. a kompletta monterings-
satser under ett artikelnummer.

KVALITETSSÄKRING

Bufab har ett välutvecklat kvalitets-
system som innebär att du som kund 
erhåller leveranser enligt ställda krav för 
respektive produkt. Vid framtagning av 
special eller kundanpassade produkter 
utgår vi alltid från en kontraktsgenom-
gång tillsammans med dig som kund, 
för att säkerställa att alla krav och pro-
cesser uppfylls. Exempel på dessa krav 
kan vara:

· Materialkvalitet
· Viktiga toleranser, mått
· Intyg / Certifikat
· Ytbehandling
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Tel. +46 (0)370-69 69 70
Fax.  +46 (0)370-69 69 65
kit@bufab.com
www.bufab.com

LÄGRE TOTALKOSTNAD

Bufab har systematiskt utvecklat rollen som totalleverantör till industriföretagen i Europa, 
Asien och Nordamerika.
Genom att tillhandahålla ett brett sortiment av Small Parts innehållande fästelement, plåt-
detaljer, gjutgods, plast- och gummiartiklar, kallstukade samt svarvade artiklar har Bufab 
hittat ett koncept med kostnadseffektiva och flexibla lösningar för våra kunder. Small 
Parts hos Bufab innebär flera fördelar för dig som kund:

• Kostnadseffektivitet

• Färre antal leverantörer

• Förbättrad logistik genom kompletta systemlösningar

• Mindre administration –ger lägre kostnad

• Mindre kapitalbindning på lager

• Lokal närvaro –ger ökad service




