
Här får du 
allt på ett  

ställe



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



En expert på  
kemiska produkter
G A Lindberg ChemTech erbjuder ett heltäckande sortiment av kemiska produkter för 

smörjning, limning, tätning, bearbetning och sammanfogning. Under de 75 år som 

vi varit en del av branschen har vi byggt upp ett av marknadens bredaste utbud från 

världsledande leverantörer och skaffat oss en gedigen kunskap om kemiska produkter.

Vi har under åren anpassat oss efter marknaden och hängt med i den snabba tekniska 

utvecklingen. Men vissa saker i företaget har inte förändrats. Vår filosofi har alltid varit att 

kvalitet och kunskap lönar sig för våra kunder, och då lönar det sig även för oss. För oss 

kommer kundens behov först, och genom att vara lyhörda, engagerade och ansvarsta-

gande erbjuder vi våra kunder rätt produkt och tillhörande support och service. På G A 

Lindberg får du allt på ett ställe.



Merbenit - High quality Swiss adhesives and sealants based on SMP.

75 år i industrins tjänst
Limma, täta eller smörja? Oavsett vad du behöver hjälp med har vi både produkterna och kunskapen för att hjälpa dig till 

bästa resultat. Vi erbjuder dessutom snabb leverans och lokal service genom våra återförsäljare runt om i Sverige. Med start 

1944 har våra 75 år i branschen gett oss en unik kunskap, ett brett produktutbud och en välsmord organisation.  

1983

G A Lindberg köps 

upp av Dacke 

Invest och företaget 

köper sin första 

faxmaskin.

1982

G A Lindberg köper 

företaget Molystria 

på Lidingö, och 

utökar på så sätt 

sortimentet med 

Molykote smörjme-

del.

1961

Årsomsättningen 

spränger tre-

miljonersvallen. 

Samtidigt är må-

nadslönen för en 

nyanställd säljare  

1 300 kr.

1959

G A Lindberg 

utökar sortimentet 

genom att lansera 

Loctites anaeroba 

lim och låsvätskor i 

Sverige. 

1944

Gunnar Albert Lind-

berg startar företa-

get på Fredsgatan i 

Stockholm. Produk-

terna är bland annat 

treväxlade cykelnav, 

Germerithammare 

och Goggomobil, 

en korsning mellan 

bil och motorcykel. 

1972

G A Lindberg 

inviger ett nytt 

modernt lager i 

Mölnlycke.



www.sv.mobil-ancillaries.com

Högsta kvalitet av  
OEM-godkända kylmedel 

och bromsvätskor
Passar alla dina motorkrav

G A Lindberg ChemTech AB 
Den officiella distributören av Mobils  

tillbehörsprodukter i Sverige 
chemorder@galindberg.se 020-73 20 00
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1987

G A Lindberg säljer 

sin fastighet på 

Sturegatan i Stock-

holm och flyttar till 

ett nybyggt kontor 

i Kista.

1989

Industrivärden  

blir ny ägare till 

Indutrade, den 

koncern där G A 

Lindberg nu ingår. 

1995

Bolaget säljer 

tillbaka agenturen 

Loctite och introdu-

cerar bland annat 

silikonlim från Dow 

Corning. 

2018

Dow och DuPont 

går samman som 

nu blir en av våra 

större leverantörer 

för sammanfog-

ning. G A Lindberg  

har nu ett 40-tal 

anställda.

1997

Introduktion av  

Permabond  

låsvätskor och lim 

samt Dymax ljus-

härdande lim. 

2008

G A Lindberg 

blir distributör för  

ExxonMobils smörj-

medel.

2013

G A Lindberg köper 

företaget Micro 

Joining som bland 

annat erbjuder 

högteknologiska 

limprodukter. 

2019

Bolaget fyller 75 år!



Nordic Auto Supply AB
Tel: 020-25 52 00

Personlig kontakt  
ger bäst resultat för dig
För oss är personlig kontakt en självklarhet. Vi ställer upp för våra kunder i alla lägen, 

från den första kontakten till om det skulle uppstå funderingar efter att vi levererat  

produkterna. 

Vår engagerade personal hjälper dig när du ska välja produkt och tillbehör. Du beställer 

via telefon, mail, fax eller brev. Våra innesäljare är experter på produkterna och ger dig 

råd och lösningar i samband med beställningen, med hänsyn till just din verksamhet. 

Deras erfarenhet och produktkunskap är något du tjänar på! 

Våra kunder kan räkna med snabba leveranser. Vi har ett stort lager i Mölnlycke och 

även lagerförda produkter hos våra återförsäljare runt om i landet. Genom vår rikstäck-

ande närvaro är vi också nära våra kunder, oavsett var de är placerade. 

Vi finns också tillhands efter att vi levererat produkterna. Med professionell service 

kommer vi ut till din verksamhet vid oförutsedda händelser kopplade till våra produkter. 



      

Protect your engine 
at high and low 
temperatures.

 Mobil 1™ is more than one oil. It has many components that 
transform at the molecular level, giving your car engine both 
high and low temperature protection between oil changes. 
That’s your engine evolved.

Learn more at mobil.co/YourEngineEvolved

 © 2017 ExxonMobil. All trademarks used herein are trademarks or registered trademarks of Exxon Mobil Corporation or one of its subsidiaries.
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Över hela världen används miljontals simalube lubri-
katorer inom alla industrier. Det är den bästa och mest 
ekonomiska lösningen för kontinuerlig smörjning med 
fett eller olja i upp till ett års tid.

www.simatec.com

simalube − Automatiska lubrikatorer

VIDEO



Världsledande  
leverantörer 
I vårt sortiment avsett för industriellt bruk ingår produkter från de absolut världsle-

dande varumärkena från tillverkare inom lim, lödning, tätning, silikon, smörjmedel, 

dosering och automatisering, skärvätskor, rengöring och utrustningar.

Vi har samarbetat med de flesta av våra leverantörer under lång tid. Exempelvis har 

vi representerat ExxonMobil i över 10 år. Därför har vi också en bred kunskap om 

deras produkter samtidigt som vi kan garantera våra kunder produkter från etable-

rade leverantörer med hög kvalitet och säkerhet. Vi är också märkesoberoende 

inom lim och kan därför hitta den bästa lösningen för optimal funktion för just dig.

Imagine al l  the  possib i l i t ies

wi th  Dow Si l icones

consumer.dow.com

Läs mer om våra produkter.



Vår kunskap  
berikar din verksamhet
Att få ut optimal funktion av våra produkter tycker vi är en självklarhet. Vi vet att kun-

skap kring produkten – hur den fungerar, hur du dispenserar den och får repeterbarhet 

samtidigt som du kvalitetssäkrar – är en av nycklarna till en väl fungerande lösning. 

Vi håller utbildningar om lim och smörj regelbundet
Några gånger om året håller vi utbildningar inom lim/limteknik samt smörjteknik: Lim-

skolan och Smörjskolan.

Vi erbjuder skräddarsydda utbildningar hos er
Vi skapar utbildningar utifrån era behov och ger er möjlighet att öka kompetensen för 

att uppnå maximal effekt/funktion. Välj inom vilket område ni vill förstärka ert kunnande 

så kommer vi och håller den önskade utbildningen.

Vi anordnar seminarium, mässor och event
Några gånger under året ställer vi ut på diverse olika branschmässor samt ordnar olika 

seminarier och event för våra kunder. Passa på att anmäla dig till våra populära event! 

Kemikaliehantering och arbetsmiljö
Vi har kompetensen att hjälpa till med att strukturera er kemikaliehantering och ha 

kontroll på er arbetsmiljö. Till exempel håller vi härdplastutbildningar enligt lagkraven i 

AFS 2014:43.

Innovative Dispensing 
Technology from  
Nordson EFD

processes in many different industries including medical, 
electronics, and automotive.  

Please visit www.nordsonefd.com  
or contact our partner in Sweden  
at info@galindberg.se



CURTIS  -  YOUR INNOVATIVE SPECIALIST FOR COOLANTS

Our Experience Will Ensure Your Success  -  Our Know How Is Your Profit

Curtis Systems GmbH is a global operating supplier of integrated lubricant systems for the metal working industry.

Our Product Range:
• Water-miscible cooling lubricants of the latest generation – free of formaldehyde depot compounds
• Non-water-miscible metalworking fluids
• Industrial lubricants
• Equipment and care  technology for coolants

Geheimrat-Hummel-Platz 4, DE-65239 Hochheim
Phone: +49 (0) 6146-90738-0 • Fax: +49 (0) 6146-90738-45
team@curtis-systems.de • www.curtis-systems.de



Box 6044, 164 06 Kista

Besöksadress: Raseborgsgatan 9, 164 74 Kista

Lager: Metallvägen 20, 435 33 Mölnlycke

Telefon: 08-703 02 00

E-post: info@galindberg.se

www.galindberg.se
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