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Plåt används nästan överallt. Vi har lång 
erfarenhet av att tillgodose våra kunders 
behov av såväl grovplåt som bandplåt i en 
mängd dimensioner. 
  Vårt kunnande gör att vi kan erbjuda flexi-
bla lösningar och även hjälpa dig att an-
passa materialet till din produktion. Vi är 
ledande i Sverige på figurskärning och CNC-
bearbetning.

Snabba direktleveranser
Genom våra många, goda kontakter med 
stålverk kan vi erbjuda god kvalitet och 
snabba direktleveranser av precis det du 
behöver.  

Och vi finns nära dig. Vi har lager på flera 
orter i Sverige och kan tack vare vårt omfat-
tande system av turbilar se till att materi-
alet levereras direkt till dig. Vi har täta turer 
som täcker in det mesta av Syd- och Mel-
lansverige samt Norrlands kustområden.
   Kontakta oss gärna om du letar efter något 
utöver lagerstandard. Vi ordnar det mesta.

Plåt används nästan överallt. Vi har lång erfarenhet av att tillgodose våra 
kunders behov av såväl grovplåt som bandplåt i en mängd dimensioner. 

Stena Stål levererar 
det stål du vill ha, i det 
utförande du behöver



Kontaktperson

Direktnummer

Vi levererar det stål du vill ha, så som du vill ha det. 
I det nya Stena Stål har vi ännu större möjligheter att 
tillgodose dina krav på allt från lagerhållning, snabba 
leveranser och vidareförädlade produkter, till specia-
listkompetenser och helhetslösningar.
   Vi erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter som 
till exempel balk, armering, rör och plåt. Dessutom är 
vi ledande inom figurskärning, CNC-bearbetning, kon-

struktionsstål, verktygsstål och specialstål. 
   Stena Stål står genom förvärven av Eurosteel-grup-
pen och Nomeko bättre rustade än någonsin. Tillsam-
mans har vi många års erfarenhet och kompetens 
samlad. 
   Vi är övertygade om att det blir enklare för dig som 
kund om vi finns nära dig. Därför finns vi idag på tjugo 
platser över hela Sverige och även i Norge.

Det nya Stena Stål
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BanDPlåt
varmvalSat, Svart och Betat, 
anoljat utföranDe

Tjocklek 3-12 mm

Längd 2 000 - 3 000 mm

Bredd 1 000 - 1 500 mm

Stålsort S235/240, S355 MC

KallvalSaD Plåt

Tjocklek 1-3 mm

Längd 2 000 - 3 000 mm

Bredd 1 000 - 1 500 mm

Stålsort DC 01

grovPlåt
Tjocklek 8 - 310 mm

Bredd 1 000 - 2 500 mm

Längd 2 000 - 12 000 mm

Stålsort:  S235 JR: 8-100 mm
              S355 J2+N: 8-310 mm

Slitstål: Brinar 400: 6-50 mm
           Brinar 400 CR:6-50 mm

Seghärdat stål: 
           S 690 QL 1: 6-50 mm

Vi kan förstås även leverera andra dimensioner och kvaliteter. Hör 
av dig till oss med dina önskemål!


