
 

 

Allt ni behöver i och runt er maskin 

När du kräver lite mer 

av 

din verktygsleverantör! 



 

 

IVM är ett privatägt företag som i mer än 20 år levererat verktyg och förnödenheter till industrin i Östergötland och  
angränsande län. Vårt mål är att genom engagemang och hög service vara delaktiga i våra kunders vardag.  
Vi samarbetar idag med flera av oss utvalda leverantörer för att kunna erbjuda ett så komplett sortiment som möjligt.  
Sortimentet är anpassat för de jobb som kräver verktyg av hög kvalitet samt tillförlitlighet. 

Hållande verktyg 

Skärande verktyg 

Mätverktyg 

Arbetsplatsutrustning 

Uppspänningsteknik 

Skärvätskor & smörjmedel 

Slipmaterial & maskiner 

Industriförnödenheter 

Kapande verktyg 

IVM erbjuder 
 

Engagemang 
Med sunt förnuft kommer man långt. Så resonerar vi. Det är ofta de enkla  
sakerna som gör det lilla extra. Kan man packa ett paket på ett sätt som  
underlättar vid ankomst för våra kunder så gör vi det. Vi sätter våra kunders  
specifika behov och önskemål i centrum. 
 

Möjligheter 
Vi samarbetar idag med flera leverantörer inom varje produktområde. Detta gör 
det möjligt för oss att kunna leverera verktyg snabbt och smidigt. Genom vår 
tekniska kompetens kan vi ge våra kunder säkerhet och lönsamhet i sin  
materialförsörjning då rätt produkt tillhandahålls i rätt tid. 
 

Service 
Utöver leveranser till nästkommande dag erbjuder vi också möjligheten att med 
lokala speditörer leverera lagerförda artiklar samma dag. 
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     IVM Special 

♦ Omslipning  
♦ Beläggning  
♦ Reparation  
♦ Kalibrering 
♦ Modifieringar 
♦ Framtagning av Specialverktyg 



 

 

Våra Samarbetspartners 
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 Bland våra större leverantörer återfinns: 



 

 

 

Tomas Strand (C)
VD, Försäljning 
070-325 05 25 

tomas.strand@ivm.se 

Back 

#99

Center 

Målvakt 

   

# 30 Benny Oscarsson 
Försäljning 

070-603 80 08 
benny.oscarsson@ivm.se 

Back 
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IVM:s Laguppställning 

Vår hemmaarena 

Besök oss gärna i våra lokaler på Attorpsgatan 17A , Tornby industriområde, Linköping 

Vi har öppet måndag - fredag / kl. 07:30-16:30 

 

Mats Carlsson 
Innesäljare, Ekonomi  

013-31 44 00 
mats.carlsson@ivm.se 

#18 Thomas Jackleus 
Försäljning 

070-264 45 51 
thomas.jackleus@ivm.se 

 Johan Hjertstedt

  

Applikationstekniker 
070-376 80 55 

  johan.hjertstedt@ivm.se 
#15 Mikael Andersson 

Godsmottagning 
013-31 44 00 

mikael.andersson@ivm.se 

Material 

 

Forward 

 

Forward 
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Lunchstängt 12:00-13:00 


	Företagspresentation IVM 20170523
	Lunchstängt 12



