
Hestra, en av Nordens ledande butiksinredare har förvärvat 
Ricana Concept. Hestra Inredningar är ett familjeägt företag 

med 140 anställda.  Hos Hestra har man produktion i trä, vilket 
väl kommer komplettera vår produktion i metall. Hestra levererar 

butiksinredning till mängder av kunder i hela Norden.

”Vi har fört diskussioner en tid och kommit fram till att vi 
tillsammans står ännu starkare att ta till vara på de möjligheter 

som marknaden ger” säger Johan Petersson, VD 
Hestra Inredningar AB.

”På Ricana känner vi att detta är ett sätt att ömsesidigt utveckla 
båda företagen ännu mer” säger Bengt Nyström, VD 

Ricana Concept AB. 
 

Hestra och Ricana kommer även fortsättningsvis drivas som två 
separata bolag men med samarbete på flera viktiga områden för 

att än bättre kunna överträffa kundernas förväntningar

http://www.ricana.se
http://www.ricana.se


Vi vill gärna presentera vår duktiga inköpsavdelning!

Alexander Davidsson har det övergripande ansvaret och lägger mycket tid 

på att utveckla våra relationer med nya och befintliga leverantörer samt se 

till att vi har rätt prisbild.

Malin Stanell håller mer i det löpande administrativa arbetet och lägger 

stor vikt vid att vi får in rätt underlag och att leveranstiderna hålls.

Under våren har dessa två genomfört ett flertal leveranstörsmöten här på 

Ricana där de också fått visa upp våra lokaler. 

Är Du intresserad av att få komma på besök eller att bli vår nästa leverantör?

Välkommen att kontakta oss!

Alexander & Malin

Inköp

https://www.ricana.se/sv/kontakt/


Ricana Concept AB

Box 60, 335 04  Hillerstorp | Ringvägen 34-36, 335 73  Hillerstorp | Sweden
Phone +46 (0)370 37 50 50 | www.ricana.se

Har du frågor? Kontakta oss
Vill du inte ha vårt nyhetsbrev? Svara på detta mail till sales@ricana.se för avregistrering.

Följ oss för mer tips, nyheter och skoj på:

Website news!

Kompetens
Vår Vision: Ricana - det självklara valet!

För att nå bästa resultat krävs en blandning av erfarenhet, fingertopps-

känsla, kreativitet och nytänkande.

Nästa argument som vi valt för att nå vår vision är Kompetens. 

Vår kompetens är helt unik... Läs mer

Chefen har ordet!

Nu lanserar vi vår nya webshop, anpassad för att göra oss ännu mer

 tillgänliga för er som kund.

Kolla in www.ricanastore.se och tveka inte på att kontakta oss för mer 

information.
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