MPA Alucrom AB är ett samägt bolag mellan Alucrom AB och MPA Måleriproduktion AB. Vår kärnverksamhet utgörs av avancerad ytbehandling av järnvägsfordon samt
lackeringstjänster åt svensk verkstadsindustri.
I våra specialanpassade målningsboxar utför vi lackering med mycket hög ytfinish. Vi kallar
detta för ”dammfri lackering”. För oss är konsten att ytbehandla både ett gammalt hantverk
och en modern vetenskap som ständigt utvecklas. Därför investerar vi kontinuerligt i den
senaste lackeringsteknologin samtidigt som vi fortlöpande vidareutbildar vår personal i nya
metoder och utrustningar, för att hela tiden möta våra kunders krav och förväntningar på ett
väl utfört arbete.

Kostnadseffektiva ytbehandlingslösningar!
MPA Alucrom levererar alltid dokumenterad kvalitet med garanti på utförda arbeten. Detta
tillsammans med vår erfarenhet, kompetens, projektförmåga och i många fall unika produktionsmetoder, leder till att vi kan erbjuda kostnadseffektiva ytbehandlingslösningar.
MPA Alucroms fokus är alltid komplett dokumentation, hög kvalitet, stor miljöhänsyn, säker
arbetsmiljö samt på vår och slutkundens tidplan.
Välkommen till MPA Alucrom AB

Alucrom AB (etablerat 1953) är idag Sveriges klart

största rostskyddsentreprenör med verksamhet i Sverige,
Finland och Polen.
Verksamheten är certifierad enligt ISO 9001:2008, ISO
14001:2004, OHSAS 18001:2007 och enligt EN 10901:2009+A1:2011. Vi är dessutom Auktoriserade i Rostskydssmålning.
Sedan år 1996 ingår vi i Midroc Europe. Globalt
har Midroc verksamhet i tre världsdelar, över
50 000 medarbetare och en omsättning om
cirka 25 miljarder US dollar.

MPA Måleriproduktion AB

(etablerat
1986) erbjuder en rad tjänster inom målerisektorn. Allt
från industrimålning till byggnadsmåleri samt uthyrning
av lokaler och fastigheter. Företaget har sitt huvudkontor i
Västerås, men produktionen är förlagd till flera orter.
Verksamheten är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2004
sedan år 2002 samt Auktoriserad i Rostskyddsmålning sedan 1989.
Bolaget omsätter cirka 235 MSEK och har 200
medarbetare.

MPA Alucrom AB
Friledningsgatan 7
721 37 VÄSTERÅS
Telefon: 0708-39 12 38
www.mpa-alucrom.se

MPA Måleriproduktion AB
Friledningsgatan 7
721 37 VÄSTERÅS
Tel: 021-81 53 00
Fax: 021-81 53 19
www.maleriproduktion.se

Alucrom AB
Frihamnen 1
SE-417 55 GÖTEBORG
Tel: 010-470 73 00
Fax: 031-779 05 88
www.alucrom.se
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Västerås
Sala
Enköping
Köping
Arboga
Örnsköldsvik
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Göteborg
Lysekil
Veddige
Borås
Helsingborg
Hässleholm
Malmö
Stockholm
Gävle
Wrocław, Polen
Kielce, Polen
Janów Lubelski, Polen
Kalajoki, Finland
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