Skurna produkter

Genom figurskärning ser vi till att du får de ståldetaljer du vill ha.
Oavsett om det handlar om enstaka detaljer, korta eller långa serier
garanterar vi hög precision och säkra leveranstider.

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

Ibland har du tid och möjlighet att efterbearbeta, ibland vill du ha en färdig produkt
som är perfekt direkt. Du bestämmer själv
nivån på den vidare förädlingen.
Att köpa figurskuret stål från oss är
fördelaktigt på många sätt. Din lagerhållning effektiviseras, du klarar dig med enklare utrustning, du får smidigare materialhantering samt minskade administrationskostnader och genomloppstider. Dessutom
slipper du skrotfall.
Stor maskinpark, gedigen kunskap
Vi har en stor maskinpark och gedigen
branschkunskap. Beroende på dina behov
använder vi oss av gas- eller plasmaskärning, vi hjälper dig med blästring, gradning,
avspänningsglödgning och fogberedning.

Vi har flera skäranläggningar som sammantaget ger oss Sveriges största kapacitet på
området.
Kvalitetstänkande hela vägen
På alla sätt är vi flexibla och villiga att diskutera. Men när det gäller kvalitet finns det
inga kompromisser. Vårt mål är att din kravspecifikation ska uppfyllas och dina högt
ställda förväntningar infrias. Därför har vi
ett väl förankrat kvalitetstänkande som genomsyrar hela produktionslinjen. Ställs vi
inför ett problem hittar vi alltid lösningar.
Som kund ska du sätta ribban högt.

www.stenastal.se

KAPACITET
GASSKÄRNING

BLÄSTRING

Tjocklek 8 - 320 mm
Skärbredd 21 000 x 5 500 mm max 10 ton

Blästerliner samt trumlingsblästring.

PLASMASKÄRNING

Slip- och gradningsline.

Upp till 50 mm

AVSPÄNNINGSGLÖDNING

BLOCKBANDSÅG

3990 x 1900 mm

6 000 x 1 100 x 600 mm

FOGBEREDNING

GRADNING

En del av din styrka
För att helheten ska bli bra behöver varje liten del hålla måttet och fungera ihop med de andra.
Stena Stål erbjuder ett brett sortiment av stålprodukter som till exempel balk, armering, rör, plåt,
stångstål, rostfritt, verktygsstål, legerat konstruktionsstål, smide och gjutgods. Dessutom är vi ledande
inom figurskärning och CNC-bearbetning.
Nu har vi ännu större möjligheter att tillgodose dina
krav på allt från lagerhållning, snabba leveranser och

vidareförädlade stålprodukter, till specialistkompetenser och helhetslösningar. Vi har ökat vår produktpalett inom i stort sett alla områden som handlar om
stål, och då framför allt vidareförädlat stål.
Vi är övertygade om att det blir enklare för dig
som kund om vi finns nära dig. Därför finns vi idag på
över tjugo platser över hela Sverige och även i Norge.
Kontakta oss idag, så hjälper vi dig att lägga pusslet.

Kontaktperson
Direktnummer

© Stena Stål 2013

www.stenastal.se

