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Tollco ställer om för att tillverka
visir till sjukvården.
Tollco AB beslutade under torsdagen
att börja använda maskinparken och
sina medarbetare i Knivsta för produktion
av skyddsvisir med anledning av en ökade
efterfrågan kopplad till Covid-19.
– Vi är vana att hantera tunn plast i riktigt stora volymer och det starka behovet av skydd
för personalen som tar hand om patienter med Covid-19 gjorde beslutet enkelt, säger
Thomas Andersson, VD på Tollco.
Tollcos visir håller hög kvalitet och har en betydligt lägre kostnad än det nuvarande
marknadspriset. Redan nu finns ett tusental visir klara för leverans. Inom 14 dagar
kommer kapaciteten vara uppe i 10.000 visir i veckan.
– Vi hoppas att omställningen bidrar till att förbättra den svåra situation som vårdpersonal
i Sverige och världen står inför just nu och kommer att få hantera under resten av året,
säger Clas Crafoord Olsson, marknadschef på Tollco.
Tollco har ännu inga beställningar på skyddsvisir, men erfarenheten av att leverera
produkter över hela världen är stor.
– Min bedömning är att är vi får beställningar så fort produkten är leveransklar.
Det är värt att chansa för att kunna bidra, säger Clas Crafoord Olsson.
Produktionen av visir kommer främst att ske under extrainsatta kvällsskift eftersom den
ordinarie tillverkningen är fullbelagd.
– Det här innebär att vi inte behöver permittera vår produktionspersonal snarare tvärt om.
Vår bedömning är att vi kan behöva anställa fler eftersom behovet av visir ser ut att vara
stort, samtidigt som våra ordinarie kunder inte ska behöva känna oro att deras leveranser
får stå tillbaka, säger Angelica Olsén, produktionschef på Tollco.
Tollco AB utvecklar och tillverkar produkter som förhindrar vattenskador i fastigheter.
Företaget grundades 1995 och har sitt huvudkontor i Knivsta mellan Stockholm och Uppsala.
Idag har Tollco Europas bredaste utbud av vattenskadeförebyggande produkter och system.
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