
Furhoffs
– Din leverantör av rostfria produkter



VVS-produkter Diskbänkar
Diskbänkar med måttanpassning har  
vi tillverkat sedan man började använda 
rostfria bänkar. Idag levererar vi såväl  
till industrier, storkök, restauranger och  
laboratorier som till privatkök. Sortimentet 
består av ett stort antal disklådor,  
kanter och ytor som kan kombineras  
i det bänkformat som passar ditt rum.

Om man kan tala om standardprodukter med flexibilitet så är det vad vi kan  
erbjuda marknaden inom VVS-området. Vi har ett brett produktutbud för framförallt  
industrier såsom slakterier, bryggerier, mejerier och läkemedelsindustrier samt för  
storkök, restauranger, sjukhus och laboratorier. Detta kompletterar vi med en stor  
kompetens om produkternas användningsområden.

FURO Golvbrunnar
För vårt FURO-sortiment som omfattar  
golvbrunnar, golvrännor och terassbrunnar  
har vi dokumenterade standardlösningar med 
många smarta detaljlösningar. Men vi tillverkar 
lika gärna produkter i det utförande du önskar.

Fler VVS-produkter
Vi har en mängd ytterligare produkter 
inom VVS-området. Tvättrännor, urinaler, 
städrumsutrustningar, hyllställningar 
med mera. Produceras i standardmått 
eller med de mått som du önskar.



Produktionsresurser

Beredning
Sju CAD-stationer, AutoCad, Inventor (3D), AutoPOL (utbredning)

Erfaren och välutbildad personal i kombination med toppmodern maskinutrustning 
säkerställer kvaliteten in i minsta detalj.

Laserskärning
Två Trumpf 3000 x 1500 mm, 
0-20 mm rostfritt

Svetsning
•  TIG och MAG med ett flertal 
 svetslicenser
•  Punktsvetsning, sömsvetsning 
 och kondensatorsvetsning
•  Robotcell för TIG-, MAG- och 
 plasmasvetsning

Formning
•  Kantpressning upp till fyra meter
•  Rullformning
•  Konformning

Ytbehandling
•  Manuell och maskinell slipning 
 och polering
•  Kantbrytningsmaskin
•  Trumling
•  Glaskuleblästring
•  Betningsanläggning med möjlighet 
 till doppbetning 3x2x2 m

Rostfri legotillverkning

• En modern maskinpark som är 
 komplett för plåtbearbetning. 
• En kompetent och 
 engagerad personal. 
• Leveranser i tid och 
 med rätt kvalitet. 

• Våra kunskaper om materialen
 rostfritt, syrafast samt nickelbas-
 legeringar. 
•  En långsiktig och pålitlig samarbets-
 partner.

Söker du en tillverkare av produkter eller detaljer i rostfri plåt? 

Vi tillverkar en mängd olika produkter för många olika kunder och verksamheter.  
Självfallet alltid i nära samarbete med dig som kund. Har du en konstruktion eller  
ritning så utgår vi från den och hjälper till med produktionsanpassningen för att  
erhålla det optimala produktionssättet. 

Som kund till oss erbjuder vi dig alltid:



Kvalitet och miljöcertifiering

... och framtid

Historia ...

Certifiering
• ISO 9001

• ISO 14001

• Godkänt miljötillstånd

• Svetslicenser och svetsprocedurer

• AAA-rating

Under företagets mer än 100-åriga historia 

har vi utvecklats och anpassat oss allt eftersom  

marknadens krav och förväntningar på en pålitlig 

samarbetspartner och leverantör förändrats.

Självklart skall vi fortsätta i samma anda och intensifiera 

samarbetet med våra kunder även i framtiden.

Några punkter är prioriterade och skall ständigt vara i fokus:

• Produkter från Furhoffs skall hålla en kvalitet som är anpassad till kundens 

 förväntningar och produktens funktion.

• Furhoffs servicenivå och leveransprecision skall vara av absolut högsta klass.

• Furhoffs och vårt varumärke skall uppfattas som mycket pålitligt.

• För att erhålla nöjda kunder krävs att Furhoffs medarbetare är engagerade, 

 kompetenta och kundfokuserade.

• Furhoffs skall uppfattas som ett föredöme när det gäller att ta ansvar för miljön.

Vi har bestämt oss för att vara en aktiv aktör på den framtida marknaden. 

Vi har antagit utmaningen att uppfylla de krav och förväntningar som ställs 

på oss som företag och på var och en av oss som medarbetare.

Välkommen med oss in i framtiden och dess affärsmöjligheter!

Björn Furhoff, VD, AB Furhoffs Rostfria

1899 startade Carl Furhoff ett litet företag i Skövde 

för tillverkning av olika husgeråd i koppar, t. ex. kaffe-

pannor, kittlar, tvättgrytor m. m. Kopparslageriet 

växte samtidigt som verksamheten förändrades i 

takt med att nya generationer av familjen Furhoff  

tog vid och ledde verksamheten vidare.

På 1920-talet började tillverkningen av produkter i det då nya materialet, rostfritt stål.  

I dag kan vi utan att ta till överord säga att vi är ett verkligt specialistföretag inom rostfritt  

med produktion av egenutvecklade VVS-produkter och en omfattande legoproduktion  

av rostfria produkter.

Vår anläggning, där all produktion och utveckling sker, finns fortfa-

rande i Skövde. Traditionerna har vi i behåll, vi driver än i dag en 

kopparslagarskola för våra anställda.

Björn Furhoff
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