Långa produkter

Se oss som en fullsortimentsgrossist när det gäller balk, stång, rör, konstruktionsrör och spont. Vårt lagersortiment har du hos dig redan dagen
efter och vi löser dina önskemål om förbehandling.

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

I Stena Stål finns ett mångårigt och brett
kunnande om stål. VI har lång erfarenhet av
att leverera det stål du behöver.
Våra långa produkter – balk, stång, rör,
konstruktionsrör och spont – håller genomgående hög kvalitet.
Genom egna lager och internationella samarbetspartners kan vi tillhandahålla såväl
standardprodukter som särskilda önskemål.

Det utförande du vill ha
När det gäller förbehandling kan vi lösa
dina behov i egna anläggningar. Vi borrar,
fräser och kapar. Vi figurskär med både gasoch plasmaskärare. Vi målar, blästrar och
kapar.
Allt för att du ska få det stål du vill ha, i det
utförande du behöver.

Omfattande turbilssystem
Vi finns nära dig. Genom ett omfattande
turbilssystem ser vi till att våra lagerprodukter finns hos dig redan dagen efter.
Turerna täcker in det mesta av Syd- och
Mellansverige samt Norrlands kustområden och gör det smidigt för dig som kund
att få dina beställningar snabbt, tryggt och
enkelt.

www.stenastal.se

STÅNG

BALK
PROdukt

kvalitet

Platt - UVS

20x3 - 400x30 mm

HEA 100-500, 10-12-15 m

S355J2

Vinkel

20x20x3 - 200x200x16 mm

HEB 100-400, 10-12-15 m

S355J2

Oliksidig vinkel

30x20x3 - 200x100x16 mm

UNP 80-400, 6-10-12 m

S235JR

U-stång

40, 50 och 65 mm

UPE 80-400, 10-12-15

S355N/M

Runt

6-50 mm

IPE 80-140, 10-12-15 m

S275JR

T-stång

30x30x4 - 100x100x11 mm

IPE 160-600, 10-12-15 m

S355JR

Fyrkant

8-60 mm

Kvalitet S235JRG2. Ett färre antal dimensioner lagerhålles även i S355J0.

VKR/KKR

SPONT

KVALITET S355J2H, längder 6 m och 12 m.

vi kapar de längder du önskar

Kallvalsade konstruktionsrör
KKR 25x25x3 - 150x150x8 mm

VL 603, längd 18 m, S270GP/S355GP

KKR 50x50x3 - 200x120x8 mm
VARMvalsade konstruktionsrör
VKR 50x50x5 - 200x200x12.5 mm
VKR 100x50x6.3 - 250x150x12.5 mm

Vår nya lagerstandard för balk
Under 2007 ersattes S275JR med S355J2. Det innebär
högre hållfasthet och högre slagseghet i låga temperaturer vilket bland annat ger viktbesparingar och
större frihet i konstruktörsarbetet.

Det nya Stena Stål
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 specialistkompetenser 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-gruppen och Nomeko bättre rustade än någonsin. Tillsammans 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.
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