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Spara pengar utan att tumma på kvalitén
De kundanpassade komponenter som vi levererar 
ingår ofta som en del av en större produkt i våra kunders 
tillverkning. Många gånger levererar vi delmontage av 
två eller flera komponenter som därmed kan gå direkt 
in i kundens slutmontering. Detta kan ge betydande 
kostnadsbesparingar, inte minst när det gäller att säkra 
kvaliteten på ingående komponenter.

Genom Unimer får du tillgång till produkt- och  
produktionsexpertis som tillsammans representerar 
flertalet tillverkningsbranscher. Våra kundprojektledare 
är specialiserade på kostnadseffektiva produktlösningar. 
Projektledaren finns med under hela processen och 
ger dig och ditt företag den information och vägled-
ning som krävs för att de produkter vi levererar  
uppfyller era specificerade krav och fungerar som ni 
tänkt.

Engagemang ger kvalitet
i hela produktionskedjan
Många företags dilemma idag är den stora pressen på
att hålla nere inköpskostnader och minimera lager, 
samtidigt som den egna produktionen måste rulla på 
och leveransplaner hållas.

Förutom våra europeiska leverantörer och tillverkare
har vi, via vårt dotterbolag i Kina, byggt upp samarbete 
med ett antal utvalda leverantörer, som vi av erfarenhet
vet levererar kvalitetssäkrade produkter till konkur-
renskraftiga priser. Det möjliggör också att vi kan följa
med våra kunder och erbjuder produkter av väster-
ländsk kvalité på plats i Kina.

Men för leveranser i Skandinavien är det en lång väg
till Kina. Så för att säkra en störningsfri och pålitlig 
produktion har Unimer en väl utvecklad logistikkedja, 
där bland annat lagerhållning hos oss på hemmaplan 
ingår.

Vårt engagemang för hög kvalitet, leveranssäkerhet
och ständiga förbättringar är obevekligt. Det är detta 
engagemang som vi gärna vill att du får uppleva.

Polymera produkter
Vi har under åren utvecklat en global leverantörsbas 
som erbjuder kvalitetssäkrade produkter till konkur-
renskraftiga priser. Produktkvaliteten säkras genom 
kontroller i vårt eget testlab.

Vår kompetens och långa erfarenhet av polymera 
produkter kombinerar vi med våra leverantörers  
specialiserade fabriker med avancerade tillverknings-
möjligheter och processer. Det gör att vi kan garantera
hög och jämn produktkvalitet också i krävande kund-
projekt.

Våra produktområden
• Slang

• Formgummi

• Vibrationselement

• Plastkomponenter

• Tätningslister

• Borstlister

• Valsbeklädnad 

Unimer – din samarbetspartner för polymera produkter
Full kontroll på hela processen, från produktutveckling, via produktion och montering, ända fram till 
slutförpackad produkt. Det är vad Unimer kan erbjuda som din samarbetspartner.

Vårt utgångsläge är ett brett sortiment och en djup kunskap inom polymera produkter, såsom slang, 
tätningslister, belagda valsar och formbundna komponenter i gummi, silikon, polyuretan, termoplaster 
och TPE.

Våra kunder är ofta OEM-företag som har avancerade produkter med höga krav på kvalitet och leverans-
säkerhet.Vi möter upp med teknisk expertis för hjälp i utveckling av produktdesign och konstruktion så 
att din produktion blir kostnadseffektiv. Många gånger kan lösningen vara att montering av hela eller delar 
av en produkt sker hos oss.

Vi säkerställer tillgänglighet och leverans i tid genom egen lagerhållning och en välutvecklad logistik.
Med vår unika och flexibla affärsmodell finns det få begränsningar i valet av lösningar utifrån dina önskemål.
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