
Boxholm blir tandtekniskt centrum 
 
Östgötska Boxholm återtar sin position som ett tandtekniskt centrum i Sverige när 
Boxholm Dental förvärvar Boxholm Tandteknik.  
– Kunderna får ett företag som erbjuder fullservice inom tandteknik, säger Johan Kapusta, 
vd för nya Boxholm Dental Tandteknik.  
 
Två väletablerade företag som även tidigare haft ett nära samarbete tar nu steget fullt ut 
och går samman. Kunderna får därmed tillgång till ett fullservicelabb som tillhandahåller 
hela paletten – från protetik till ortodonti, med bettskenor och snarkskenor. Drygt 50 
anställda kommer att arbeta under samma tak, med målet att fortsätta utvecklas och vara 
ett av landets främsta tandtekniska labb. 
– Med den här satsningen säkerställer vi vår höga prioritering av kvalitet och 
leveranssäkerhet. Vi får en hög servicegrad genom full bemanning och bättre öppettider. 
Det handlar också om kunskap och utbildning, då vi får resurser att ligga i framkant när det 
gäller utvecklingen på marknaden, säger Johan Kapusta.  
I samband med sammanslagningen blir Boxholm Tandteknik en del av Boxholm Dentals 
digitala verksamhet, vilket innebär en förbättrad service till kunderna. Samtidigt kan hela 
företaget öka takten i sin digitala omställning. Utvecklingen i branschen går blixtsnabbt och 
en större enhet har helt enkelt större möjligheter att investera i ny teknik.  
– Vi kan också bli mera nischade genom att ha flera experter inom organisationen, till 
exempel någon som dagligen jobbar med intraorala filer, berättar Pia Ringborg, delägare i 
Boxholm Dental.  
Själva övertagandet skedde i december 2018, och vid årsskiftet flyttade man in i nya, 
gemensamma lokaler i Boxholm.  
 
Fakta/Boxholm Dental Tandteknik 
Boxholm Dental Tandteknik tar fram olika tandtekniska produkter och består av 
sex olika avdelningar:  
Modellavdelning 
Protesavdelning med tillhörande CoCr-avdelning för hel- och partialprotes.  
Fast protetik/implantatavdelning för tillverkning av kron- och bro- samt 
implantatkonstruktioner 
Keramik/estetikavdelning  
Ortodontiavdelningen som tillverkar bettskenor, snarkskenor och tandställningar 
 
 
Vill du veta mer?  
Hör av dig till vår vd Johan Kapusta: 0142-29 39 57 eller 073-959 63 45 
johan@boxholmdental.se  


