
STÅLKONSTRUKTION I FOKUS



EN KOMPLETT  
TILLVERKARE
PRIMAB startades 1989 av Per Risvall. Verksamheten har utvecklats successivt under åren och idag är PRIMAB en komplett 
tillverkare av byggnadskonstruktioner i stål och plåt.

Med utgångspunkt från Vikmanshyttan, där vi har kontor, verkstad och måleri, är vi verksamma i hela Sverige med fokus på 
entreprenader i Stockholmsregionen. Under åren har vi varit involverade i stora projekt som exempelvis Tele2 Arena, Arlanda 
Airport och Mall of Scandinavia i Stockholm. 

Vår styrka är att vi erbjuder våra kunder allt under ett och samma tak och i en nära dialog med beställarna. Tack vare erfarenhet, 
kunskap och en modern maskinpark skapar vi unika lösningar enligt kundens behov. Inga projekt är för stora eller för krångliga. 
Vi finns till hands med allt som behövs från projektering hela vägen till färdig produkt.

CinemagrafiFotogalleri Webb-ikon360º panorama

Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama, 
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in  

”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till  
din smartphone eller surfplatta.

2. Öppna appen och använd den på sidorna  
med GoZee-ikonen.

GoZee-appen gör broschyren levande

Snap-video



KVALITETSSÄKRADE  
ARBETEN
Sedan 1996–1997 har vi infört och dokumenterat ett kvalitetssäkringssystem av produktionen enligt ISO 9002. 
Detta är sedan 2008 översatt till verksamhetsledningssystemet FR2000. Vi är också certifierade i EN 1090-1 
och SS-EN ISO 3834-2.



RESURSER 
SOM GÖR SKILLNAD
De senaste åren har vi gjort investeringar i vår produktion, vilket innebär en större kapacitet och effektivitet som sker med nya 
automatiserade maskiner. Vår ändamålsenliga verkstad är på 10 000 kvm, där har vi maskiner som innebär att vi kan tillverka 
allt under ett och samma tak. Råmaterialet körs in i ena sida av anläggningen och kommer ut som en färdigmålad produkt på 
andra sidan. 

Det finns ett nära samarbete mellan beredning och tillverkning. Detta inte bara effektiviserar tillverkningsprocessen utan höjer 
kvaliteten på slutprodukten med perfekta toleranser. Det finns en erfarenhet och kunskap bland våra medarbetare som innebär 
en möjlighet till nytänkande och är en del i att vi kan erbjuda unika lösningar med hög kvalitet. Exempelvis blästrar vi innan 
tillverkning, vilket ger en högre kvalitet på slutresultatet och förbättrar arbetsmiljön för vår personal.



EN VERKSTAD MED 
HÖG KAPACITET
Vår verkstad ger oss stora möjligheter i en optimerad tillverkning. På en verkstadsyta av 10 000 kvm har vi en kapacitet 
att tillverka cirka 10 000 ton stålkonstruktioner per år. Eftersom vi har stora ytor i verkstaden kan vi tillverka långa enheter, 
exempelvis broar på upp till 30 meter i ett stycke. Objektens bredd och höjd kan närma sig 5 meter. Vi har dessutom kapacitet 
till enkellyft upp till 28 ton och dubbellyft upp till 38 ton. 

Vår produktion består av automatisk och manuell tillverkning. Vi har en ny uppdaterad maskinpark som vi anpassat för att 
möta marknadens behov. Flexibilitet i produktionen och korta beslutsvägar innebär att vi har möjlighet att snabbt ställa om 
tillverkningen. 



EN VERKSTAD MED HÖG KAPACITET 
Vår verkstad ger oss stora möjligheter i en optimerad tillverkning. På en verkstadsyta på 10 000 kvm tillverkar vi 4000-5000 
ton per år men har en kapacitet på upp till 10 000 ton per år. Eftersom vi har stora ytor i verkstaden kan vi tillverka långa objekt, 
exempelvis broar på upp till 30 meter i ett stycke. Objektens bredd och höjd kan närma sig 5 meter. Vi har dessutom en kapaci-
tet till enkellyft upp till 28 ton och dubbellyft upp till 38 ton. 

Vår produktion består av automatisk och manuell tillverkning. Vi har en ny uppdaterad maskinpark som vi anpassat för att möta 
marknadens behov. Flexibilitet i produktionen och snabba beslutsvägar innebär att vi har möjlighet att ställa om produktionen. 

KOSTNADSEFFEKTIV  
LEGOTILLVERKNING 
I vår verkstad kan vi utföra legotillverkning av stålkonstruktioner, balkongräcken, specialtillverkade balkar och andra typer av 
smidesjobb. Alltid med kunden i fokus och med målsättningen att utföra tillverkningen på ett kostnadseffektivt sätt. 

www.lantzmetall.se



MÅLNING I  
MODERN ANLÄGGNING 
Vi blästrar och målar alla tillverkade stålkonstruktioner i våra egna målningsstationer. 

Primab förfogar över en manuell bläster som kan ta konstruktioner på upp till 30 meters längd samt en slungbläster med 
kapacitet på 1,6 meter brett, 0,5 meter högt och 25 meter långt. Vi har också ett mauellt måleri där vi kan måla upp till 30 
meters längder. Här målar vi allt från grundfärg till färdiga rostskyddssystem samt brandskyddsmålning. Vi har även investerat 
i en ny målningsline med torkugn, där vi målar allt som håller sig inom gränsen 2,5 meter brett, 0,8 meter högt och 20 meter 
långt. I målningssystem upp till C5. 

Efter att de färdigmålade produkterna svalnat kan vi paketera och leverera konstruktionen till kund. En snabb och effektiv 
process! 



GEDIGEN KUNSKAP  
INOM STÅLKONSTRUKTIONER
Vi monterar våra stålkonstruktioner i egen regi. Våra beställare kan också utföra montaget på egen hand efter att vi levererat 
stålkonstruktionen. 





UNIKA LÖSNINGAR



ProChroma är en komplett leverantör av färgmaterial samt alla dithörande tillbehör. Vårt arbetsområde är från 
Västmanland i söder till norra Norrland. Vi har egna filialer och lager i Falun, Västerås, Hudiksvall, Örnsköldsvik  
samt Umeå. Vi planerar även att komplettera dessa med fler orter.

För oss är det viktigt att kunna erbjuda dig som kund ett stort tekniskt kunnande samt en hög servicegrad.

En komplett leverantör

ProChroma AB tillhandahåller även Zingaprodukter.

Zinga är ett galvaniskt korrosionsskydd applicerat som färg. Zinga används t. ex. för reparation 
och underhåll av broar och annan infrastruktur längs väg, järnväg och kraftlinjer, samt inom 
många andra användningsområden där ett galvaniskt skydd för stål önskas.

Ett komplett reperationssystem för skadad och sliten galvanisering.

www.zinga.se

www.prochroma.se



PRIMAB

Industrivägen 5
776 70 Vikmanshyttan

Telefon: 0225-59 59 40
www.primab.se
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