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En virksomhed i Salzgitter-gruppen

der er system i
alle vore ydelser.

professionelt udvalg til
professionelle behov.

hos os er individualitet
standard.

store linjer.
fleksible detaljer.

ydelsen

produkterne

bearbejdningen

virksomheden

Systemer. Service. Stål.

Stålprodukter af høj kvalitet, der overvejende produceres

Vi løser individuelle problemer med en bred vifte af

Udgangspunktet for vore dispositioner er, hurtighed,

Tre begreber, der danner et naturligt grundlag for os er –

i vor egen koncern, er garant for Deres succes.

bearbejdningstilbud.

ﬂeksibilitet og pålidelighed, der kendetegner en effektiv

PLADER

SAVNING

Kvartoplader, båndplader, ﬁnplader, belægningsplader,

Proﬁler, kvadratiske og rektangulære rør, cirkulære rør,

specialplader, ”wildmassgrobbleche” og brammer

retvinklede snit, smige

PROFILSTÅL

BORING/SKÆRING

Med vore afdelinger i Europa samt Salzgitter International

Bredﬂangede stålbjælker, formstål, specialproﬁler,

Proﬁler, ﬂad- og vinkelstål, kvadratiske og rektangulære

GmbH‘s internationale selskaber, afdelinger og agenturer

stangstål, armeringsstål

rør, boring og gevindskæring, skæring af omrids, kærve,

er handelsgruppen repræsenteret over hele verdenen.

affasning og symmetrisk deling, alfanumerisk-markering

Det betyder, at De vil kunne drage nytte af den samlede

ﬂeksibel SYSTEMPARTNER, moderne SERVICEPARTNER og pålidelig UDBYDER AF BREDT SORTIMENT.
Vi tilbyder et program af stålprodukter i alle mål og kvaliteter – ubearbejdede eller industrielt præfabrikerede.
Som LOGISTIKPARTNER sikrer vi, at De kan få adgang
til disse ydelser hvor som helst og når som helst. Den
direkte adgang til samtlige lagre sikrer, at vi altid er klar
til levering.

STÅLRØR
Rørledninger, gevindrør, konstruktionsrør, gelænderrør,

SKÆRING

ke-delrør, præcisionsrør

CNC autogen/plasma, CNC plasmamærkning, affasning af

De bestilte produkter leverer vi direkte til hhv. Deres lager

HUL-/KOLDPROFILER

og respektive byggeplads eller sågar just-in-time i forhold

Konstruktions-/hulproﬁler, kvadratiske og rektangulære

til Deres produktion.

rør, RP-proﬁler, U-proﬁler, C-proﬁler

Vi tager gerne del i løsningen af Deres opgave.

TAG OG FACADE
Trapezproﬁler, sandwichelementer, dæmpningsplader,

plader og tilskæringer, ﬁrkantformer, rondeller, ringe og
formdele, tilretning af plader og tilskæringer, deling af plader
på tværs og langs

virksomhedsstruktur. Som lagerførende handelsvirksomhed spiller Salzgitter Stahlhandel GmbH en væsentlig
rolle i Salzgitter-koncernens distributionsnet.

organisations størrelse og KNOW-HOW.
Vort overordnede mål er tilfredse kunder, som har TILLID
til vore produkter og ydelser. Det er det vi bestræber
os på – på virksomhedsplan og i koncernen som helhed.
Og generelt i alle vore ydelser for Dem.

SLYNGRENSNING/PRIMING
Plader, proﬁler, rør

proﬁlfag, ås- og tværstangsproﬁler, kantproﬁler, tilbehør,

BEARBEJDNING AF RØR

lysplader, fotovoltaiske anlæg

Kontursnit, gevindskæring, valsemærkning og diverse
overﬂadebehandlinger
En virksomhed i Salzgitter-gruppen

