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En totalleverantör inom
metallbranschen

Far och son Malmgaard
Familjeföretaget Multilak har haft en
mycket god och intressant utveckling. Från
att ha specialiserat sig på sprut- och pulverlackering har bolaget formats till dagens
totalleverantör inom metallbranschen.
Maskinell bearbetning, svetsning och
ytbehandling ingår i det breda konceptet.

Multilak, med sina 25-tal anställda, är ett stolt
familjeföretag i två generationer som från att ha
varit ett sprut- och pulverlackeringsföretag utvecklats till att bli en totalleverantör inom metallbranschen. I Bindslev, en knapp timmes bilresa
från Ålborg på norra Jylland, träffar vi Lasse
Astorp Malmgaard som leder verksamheten.
– Vi beskriver oss som en totalleverantör inom
metallbearbetningsbranschen med specialkompetens inom rör- och profilbockning i 3D med en
diameter på allt ifrån 3 till 60 millimeter. Vi utför
också såväl manuell svetsning som robotsvetsning
i TIG, MIG, MAG och plasma, samt förfogar
över vår egen verktygsavdelning där vi tillverkar
matriser och fixturer. Via vår ändamålsenliga
konstruktionsavdelning hjälper vi våra kunder
med allt ifrån att ta fram ritningar och prototyper
till produktionsoptimering, upplyser Lasse Astorp
Malmgaard.
Kundanpassade lösningar
Multilak, som är ISO-certifierat enligt
kvalitetsnormen 9001, är ett mångfacetterat
företag där man erbjuder hela konceptlösningar
med produktion och lagerhållning.
– Det är ofta så att våra kunder vill ha hela

lösningar. Det betyder exempelvis att vissa
produkter går direkt från oss till vår kunds slutbrukare, utan att först ha gått via kundens eget
lager. Vi ser oss som kundens partner och
förlängda arm, och anpassar vår produktion enligt
dennes önskemål, säger Lasse.
Han berättar att man bland annat servar
möbelproducenter för vilka man producerar enligt
ett avropssystem och levererar direkt till kundens
kund med dennes etiketter, förpackningar med
mera.
Multilak arbetar i alla metalliska material och
bearbetar dessa enligt kundens önskemål. En av
företagets specialiteter är att man har den maskinella utrusningen för blästring, eller slungrensning
som är verkstadsuttrycket för tekniken. Denna
fungerar som en konservering och behandling av
ytan som gör att sprut- eller pulverlackeringen
fäster bättre och gör ytan starkare.
– Vi tar oss an hela objekt med alla konstruktionsmoment. Vi kan leverera den färdiga maskin-

lösningen monterad och klar för driftsättning,
säger Lasse Astorp Malmgaard.
Vill växa
Multilaks omfattande CV innehåller allt ifrån
butikskedjor i behov av inredningar, möbelindustrier och lantbrukare, till aktörer i behov av
kompletta maskinkonstruktioner. Den ökande
efterfrågan gör att Lasse ser ljust på företagets
framtid.
– Vi har sakta men säkert expanderat och är
nu ett företag som specialiserat oss på kundanpassade lösningar. Vi har en maskinpark som
är helt ”up-to-date” och vi planerar för ytterligare
tillväxt. Vår geografiska placering gör att vi tittar
mot både den svenska och norska marknaden. Vi
har redan kunder där men målet är att de ska bli
fler, avslutar Lasse Astorp Malmgaard.
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HØJTEKNOLOGISK MASKINFABRIK
Alt fra enkeltprocesser til systemleverancer
PULVERLAKERING
To fleksible lakeringslinjer
RØRINDUSTRI
CNC rørbukning, valsning og svejsning, robot svejsning og bearbejdning
MONTAGE
Hel eller delvis montering, pakning og emballering

