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På Hörby Bruk tillverkar vi allt från gungor till skottkärror 
och olika transportvagnar. Stålgungan CanCan är vår mest 
kända lekprodukt. Den har du säkert gungat i som barn. En 
annan storsäljare är vår gröna skottkärra med träskalmar. Vi 
är Nordens största tillverkare av skottkärror. Som du ser är 
bredden på våra produkter stor. Den gemensamma nämna-
ren är att produkterna är gjorda av plåt och stålrör. I stort sett 
all tillverkning sker i vår fabrik som är belägen mitt i Hörby. 

FÖRETAGET OCH VÅRA PRODUKTER 
Hörby Bruk är ett gammalt företag. Företaget startade re-
dan 1920. Vi kombinerar all kunskap och erfarenhet som vi 
samlat på oss under många år med nytänk och innovationer. 
Utmärkande för våra medarbetare är just stor kunskap och 
känsla för detaljer. Denna noggrannhet tillsammans med våra 
avancerade produktionsmetoder gör att hela vårt sortiment 
håller en mycket hög kvalitet och tål hårda påfrestningar. Vår 
produktionsprocess kännetecknas av hög automation med  
t ex robotar. 

Många av våra produkter tillverkas från grunden i Hörby. Vi 
börjar med en utvecklingsidé som sedan växer fram och blir 

till en prototyp. Efter noggranna marknadsundersökningar 
och tester börjar sen produkten att säljas. De flesta av våra 
produkter säljer vi i Sverige och i Norden, men vi säljer även 
en del till övriga Europa. 

VÅRT ARBETE MED KVALITET OCH MILJÖ 
Kvalitet är mycket viktigt för Hörby Bruk. Vi är kvalitets- 
certifierade enligt ISO 9001 och miljöcertifierade enligt ISO 
14001. 

ARBETA HOS OSS 
Hos oss får du möjlighet att arbeta i ett familjärt företag.  
Arbetsglädje och att ha kul på jobbet är viktigt för oss. Kvalitet 
genomsyrar allt vi gör från produkterna vi tillverkar till hur vi  
bemöter varandra och hur vi tar hand om våra kunder. 

Välkommen till Hörby Bruk! Här tillverkar vi några av Sveriges 
mest välkända trädgårdsprodukter. 

AB HÖRBY BRUK

FAKTA OM HÖRBY BRUK
Produktionsanläggning och huvudkontor finns i Hörby. 
Hörby Bruk ingår som helägt dotterbolag i industrikon-
cernen Futuritas från Malmö. 

ANTAL ANSTÄLLDA
Ca 40 personer.

YRKEN INOM VÅRT FÖRETAG
Svetsare, operatör, montör, lagarbetare, truckförare och 
säljare.

UTBILDNINGSVÄGAR
Gymnasium med teknisk inriktning

VILL DU VETA MER KONTAKTA
Anders Jeppsson, 0415-167 75

KONTAKT
AB Hörby Bruk
Box 3, 242 21 HÖRBY

Telefon: 0415-167 70
E-post: info@horbybruk.se

Webbplats: www.horbybruk.se

Lek- och arbetsglädje varje dag!


