
Välj den enkla vägen.  
Med Ensto får du 
marknadens bästa lösningar. 
Ensto Kapslingslösningar 
betyder bästa kvalitet.
ensto.se

Kapslingslösningar
En leverantör att lita på.



Ensto Kapslingar

Vi överträffar era förväntningar

Vi är specialister på kapslingar och kundspecifika kapslingslösningar. Med vår 
kunskap och utbud av olika material, kan vi ge dig högsta möjliga pålitlighet.  

Materialvalet görs alltid tillsammans med dig för optimal och säker tillverknings-
barhet och teknisk prestanda. 

En leverantör täcker alla dina behov
Våra tjänster omfattar allt från lagerförda standardkapslingar och 
design och tillverkning av särskilda kapslingslösningar som utveck-
las i nära samarbete med ert företag för att passa era specifika be-
hov. Vi erbjuder även monteringstjänster och tillhandahållande 
av komponenter från tredje part.
                                                                                  

Ett brett sortiment av kapslingar
Vi har bred erfarenhet när det gäller att skapa kapslingslösningar 
för många marknadssegment. Våra långvariga kundrelationer 
med globalt erkända industriföretag är ett bevis på vår pålitlighet 
och överlägsna kundservice.

“Med vårt erfarna designteam kan vi stödja din 
produktdesign för att skapa specifikt designade 
kapslingar, med en friktionsfri teknisk dokumen-
tationsprocess, 3D-formgivning och framtagande 
av prototyper.”
– Antti Kumpulainen, Product Designer  

“Med vår kunskap och utbud av olika material, 
kan vi erbjuda våra slutkunder högsta möjliga 
pålitlighet med snabba leveranser. ”
– Timo Härma, Ensto arbetare



Ensto Kapslingar

Vi värnar om miljön och människor

Vi strävar efter att leva upp till vårt hållbarhetslöfte genom att organisera våra 
tillverknings- och logistikprocesser för att minimera energiförbrukning och av-
fall, samtidigt som vi implementerar branschens bästa praxis för att säkerställa 
högsta möjliga kvalitet och en säker arbetsmiljö. 

Tillsammans mot energieffektivitet
Vi ärbetar mot en långsiktigt hållbar utveckling och vår målsätt-
ning är att bli världens främsta företag vad gäller grön energief-
fektivitet och distribution. Våra produkter, som tillverkas i sju oli-
ka länder, är miljövänliga, energieffektiva och lämnar ett minimalt 
klimatavtryck. 
 
Vårt mål är att ständigt minska våra koldioxidutsläpp i hela företa-
gets värdekedja. Detta innebär att minska energiförbrukningen i 
våra verksamheter, utforska möjligheterna att använda förnybara 
energikällor och utveckla innovativa produkter.

Certiferad verksamhet
Vi är även aktivt involverade i granskning, certifieringstester och en 
kontinuerlig förbättring av våra arbetsprocesser och vi inför stän-
digt nya metoder för att effktivisera verksamheten i våra produk-
tionsenheter. För våra kunder innebär detta kortare ledtider och 
större flexibilitet vad gäller tillverkning och logistik.

Kostnadseffektiva lösningar
Vi är en pålitlig och flexibel partner med erfaren personal. Våra styr-
kor inkluderar goda kunskaper om olika material och en innovativ 
designavdelning. Tillverkningseffektivitet garanteras genom dagliga 
förbättringar i kontrollerade prosesser. 

Hur kan vi hjälpa ditt projekt? 

Kontakta oss!
  www.ensto.se

Ring så berättar vi mer:  
+46 8 556 309 00



Ensto Sverige AB
Västberga Allé 5
126 30 Hägersten, Sverige
elsweden@ensto.com

ensto.se

Smart Team för 
smarta kapslingar
Kontakta oss!
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Teknisksupport
Lagersaldo och priser

Krister Stenander
+46 (0)8-556 309 29
krister.stenander@ensto.com

Försäljningschef

Peter Miltén
+46 (0)70-616 72 31 
peter.milten@ensto.com

Norm- och Elcentraler
Telekom och fiberlösningar 
Lösningar för offentliga byggnader

Kimmo Paavilainen
+46 (0)8-556 309 19
kimmo.paavilainen@ensto.com

OEM-Projekt och 
kundanpassade lösningar

Tony Paulsson
+46 (0)8-556 309 09
tony.paulsson@ensto.com

Kompletta lösningar för offentliga byggnader 
Konsulter & Arkitekter

Lars Aronsson
+46 (0)70-245 21 27
lars.aronsson@ensto.com

Standardkapslingar 
Grossister & Distributörer 
Industriella lösningar & OEM Projekt

Peter Karlsson
+46 (0)70-248 53 40 
peter.karlsson@ensto.com




