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Vision

”Vi drömmer om en hållbar värld, där vårt bidrag är 

världsledande ytteknik.”



Ägarstruktur

IGC Industrial Growth Co. AB
(Investmentbolag)

IGC Finance & Trading AB
(Värdepapper & finansiering)

100%

HMark Holding AB
(Fastigheter)

100%

Provexa Surface Technology AB
(Ytbehandling och Ytteknik)

74%

Provexa Ytbehandling AB
(Ytbehandling)

100%

Provexa Technology AB
(Ytteknik)

100%



Branschlogik
”Behovet av ytbehandling har aldrig varit så stort – kunskapen aldrig så svårtillgänglig”.

Baskemi Specialkemi Ytbehandlare Mekanisk verkstad OEM



Provexa Technology AB

Etablerat 1881, beräknad 

omsättning i år 110 MSEK 

(92)

90 medarbetare

Rörelseresultat 11,8 MSEK

(6,8) 
15 000 kvm & god 

arbetsmiljö

Brett processutbud med 

senaste processteknologin
ISO 9001, ISO 14001, 

AFS 2001, OHSAS 18001

Hög kundservice 

till våra ca 450 kunder

Patenterade teknologier

Analys och provning

Konsulttjänster

R&D

Provexa Technology AB

Licenser



Provexa
Technology AB

För dig som kund en trygg 

utvecklingspartner för nya 

produkter och processer.

Korrosionsprovning (saltspray, 

ACT, mm), konstruktionsstöd 

och utbildning.

Unikt laboratorium 

med övervakning och styrning av 

processer, processutveckling samt 

licensiering av processer.



R&D

Provexa Technology AB bedriver
forskning och utveckling för att ta fram
ytteknik, ofta tillsammans med kunder
för framtida produkter och för att
förbättra befintliga produkter. Detta ger 
fördelar då vi skapar produktidéer i
forskningsfasen och i dialog med våra
kunder. 



Provexa Technology AB utvecklar processer och produkter till kemibolag, OEM-tillverkare
och ytbehandlare. 

Vi licensierar vår teknik till andra ytbehandlingsföretag i partnerskap med 
specialkemiföretag. Vi erbjuder lab- och analystjänster, specialproduktion och provning. 

Produktutveckling



Labbtjänster och 
specialproduktion

Specialproduktion
Ibland är kraven speciella, uppdragen 
av engångskaraktär eller kräver en 
icke ordinär kvalitetssäkring. I dessa 
fall erbjuder vi en specialproduktion 
organiserat under vårt lab. Detta 
består av två delar, en automatiserad 
line med processbad på ca 300 liter och 
en manuell med processbad om ca 5 
liter. 

Provning
Vi erbjuder provningsanalys och 
konsulttjänster till OEM, 
ytbehandlare, institut och andra 
kunder. 

Vi erbjuder dessutom 
korriosionstestning i vår cykliska 
klimatkammare eller i vårt 
saltdimskåp. 



Verksamhetspolicy
Våra 12 mål

Att vara kunders 

förstahandsval genom hög 

kvalitet, leveranssäkerhet och 

kommunikation

Att vara innovativa inom 

ytbehandling och ytteknik och 

tillföra kundnytta genom att 

optimera slutprodukten

Att vara en attraktiv 

arbetsplats genom att erbjuda 

god och säker arbetsmiljö, 

trivsel och hälsa

Att bidra till en bättre jord 

genom miljövänlig och 

resurssnål ytbehandling (el, 

gas, vatten och kemi)

Att växa med lönsamhet
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Kvalitet och miljö
Idag är alla överens om att hållbarhet är den strategi 

som leder framåt!

Företag eftersöker inte längre alternativ till grön 

produktion. Allt fler tänker att om det inte är hållbart, 

så ska det inte göras. I de sammanhangen kan modern 

ytteknik utgöra en avgörande skillnad.


