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Elfa inviger ny anläggning i Västervik
Elfas storsatsning på ett nytt pulverlacksmåleri är nu klar och kommer att uppmärksammas
måndagen den 18 augusti med en invigning för de anställda i Västervik.
Som ett led i Elfas arbete att öka förutsättningar för fortsatt utveckling har företaget satsat
drygt 46 MSEK på en ny produktionsanläggning och nya lokaler i Västervik. Arbetet med det
nya måleriet har stått för merparten av investeringen, totalt 40 MSEK, och har pågått sedan
februari 2013. Anläggningen omfatta en pulverlackslinje med två transportband som är
konstruerade för att hantera långa produkter.
Förutom måleriet kommer Elfas nya lokaler för produktutveckling, personalmatsal och
reception också att invigas. Syftet med de nya lokalerna är att öka företagets
innovationstakt och att knyta ihop verksamheten in Västervik på ett bra sätt.
– Detta är en mycket viktig satsning för Elfa och Västervik, säger Sylvia Sundell,
Manager Supply Business Area Interior, Elfa Sweden AB. Den stärker vår konkurrenskraft,
och det vill vi så klart uppmärksamma på bästa sätt!
Invigningen kommer att ske i och utanför de nya lokalerna kl. 13.30 – ca 14.30. Det börjar
med en gemensam lunch för alla anställda vid enheten i Västervik och representanter från
såväl koncernledningen som Elfas ägare, The Container Store. Tal, mingel och visning av de
nya lokalerna är också på programmet. Efter invigningen erbjuds pressen möjlighet att se
den nya pulverlackslinjen.

För mer information, kontakta:
Sylvia Sundell
Manager Supply Business Area Interior
Elfa Sweden AB
Tel: 070‐650 32 23

Elfa International AB är moderbolag i Elfa‐koncernen, som består av 4 tillverkande enheter och 8 säljbolag i Sverige, Norge, Finland,
Danmark, Frankrike, Tyskland och Polen. Koncernen har tre varumärken; Elfa, Lumi och Kirena. Företaget grundades 1948 och har sedan
dess utvecklats till en av världens ledande leverantörer inom segmentet måttanpassad förvaring. Produktsortimentet består av back‐ och
hyllsystem i stål och trä samt måttanpassade skjutdörrar i en mängd olika utföranden. Försäljningen sker huvudsakligen genom större
detaljhandelskedjor och varuhus inom möbel‐, byggmaterial‐ och annan fackhandel på ca 25 marknader via egna bolag eller genom
fristående distributörer. Koncernen har cirka 600 medarbetare och omsätter cirka 900 MSEK.
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