Högteknologisk
tillverkning med kvalitet
i varje detalj

Hög teknologi och gediget kunnande
Mörrums Finmekano startade 1960.
Vi är ett familjeägt företag som kombine
rar hög teknologi med ett gediget yrkeskunnande
för att erbjuda ett bra samarbete inom verktygs
tillverkning och skärande bearbetning.
Vår affärsidé är i grunden densamma
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Som verktygstillverkare står vi för
maskinbearbetning och montering.
Vi tillverkar även fixturer och specialmaskiner.
Bra läge
Bland våra kunder finns både stora
och små industrier, framför allt i
södra Sverige. Vårt geografiska läge
i Blekinge ger korta avstånd till
kunderna och gör det lätt att träffas
– en stor fördel då vi gärna arbetar
nära kunderna under uppdragen.
Erfarenheten har lärt oss att de
bästa lösningarna oftast föds ur en
kombination av kundernas och vårt
eget kunnande.

Kvalitet i varje moment
Det finns många skäl att anlita Mörrums
Finmekano. Kvalitet är alltid en god an
ledning och vi jobbar målmedvetet för att hålla
hög kvalitet i allt vi gör. Från första kundsamtal
till produktion och leveranser.
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