Förebyggande underhåll eller akut hjälp?

Vi ställer alltid upp!
Du når oss när som helst
Somliga tror oss knappt när vi säger att vi alltid ställer upp.
Men det är så vi på Saltängen fungerar. Anledningen är enkel:
Vi vet hur viktigt det är att hjulen snurrar i din verksamhet.
Därför är vi tillgängliga 24 timmar om dygnet, årets alla dagar.
Du får rätt hjälp direkt
Saltängens kundmottagare har lång erfarenhet och massor
av rutin. Därför kan du lugnt räkna med säkra svar och
relevanta lösningsförslag oavsett om läget är akut eller
behoven mer långsiktiga.

Helhetslösningar för

Du behöver bara en kontakt
Oavsett storleken på projektet behöver du bara en kontaktperson på Saltängen. Allt för att det ska bli så enkelt och
smidigt som möjligt för dig. Med utgångspunkt från vår
kompletta värdekedja säkerställer vi kvalitet, säkerhet och
trygg styrning genom projektets alla faser. Branschens bästa
service får du på köpet. Välkommen till Saltängen!

BYGG- & INDUSTRISMIDE
Lars Hedkrok och Teuvo Tainio
skapar lösningar för en kund.

Saltängens fem affärsområden:

ENERGI & PROCESS

TILLVERKNINGSINDUSTRI

ANLÄGGNINGSINDUSTRI

BYGGSMIDE

INDUSTRIRÖR

Lösningar för kraftvärmeverk, pappersbruk
och sågverk.
Energiproduktionen och
dess omgivande processer
är hjärtat i din verksamhet.
Vi hjälper dig med alla
former av underhållsprojekt
och snabba, akuta insatser.

Lösningar för alla delar av
din produktionsprocess.
Vi hjälper dig optimera
driften och minimera risken
för driftstörningar genom
förebyggande underhåll,
service och reparationer
av den mekaniska
utrustningen.

Lösningar för krossar,
asfalt och cementanläggningar.
Din utrustning utsätts för
tuffa tag. Förutom underhåll,
service och reparationer
erbjuder vi egenutvecklade
produkter som ökar
effektiviteten.

Lösningar för
CE-godkända
stålkonstruktioner.
Vi erbjuder skräddarsydd
tillverkning, ytbehandling och
montering av exempelvis
trappor, landgångar,
utrymningsvägar, telferbalkar,
stommar och balkar.

Lösningar för underhåll och
projekt inom trycksatta rör.
Dels erbjuder vi ett komplett
tjänsteutbud inom underhåll,
renovering, reparation och
tillverkning. Dels är vi en kraftfull projektpartner med unik
kapacitet och erfarenhet av
komplexa projekt.

HUVUDKONTOR & KONTAKT
Saltängens Mekaniska Verkstad AB
Järngatan 25, 602 23 Norrköping
Tel växel: 011-36 11 40
E-post: info@smvab.se
Dygnet-runt jour: 011-36 11 40

www.saltangen.se

SALTÄNGEN BYGG- & INDUSTRISMIDE:
Helhetslösning inklusive allt. Hela vägen från projektering till genomförande.
Fläktrum
Behöver du bärande stålkonstruktioner för byggnation eller
industri? Oavsett vilket erbjuder Saltängen en helhetslösning
som hjälper dig bygga för framtiden – snabbare, tryggare
och mer kostnadseffektivt.

Samverkansbalkar
Stålstommar
Balkongräcke

Hisschakt

Därför ska du välja Saltängen som partner:

Industritak
Utrymningsvägar

• Totalentreprenad. Vi tar ansvar för helheten så att du kan
fokusera på kärnverksamheten. Med Saltängen som partner
får du full kontroll på tid och kostnader. Och högsta kvalitet
på utfört arbete – oavsett projektets storlek.

Fasadplåt
Bärplåt

Pelare

Sprinkler

• Hela värdekedjan. Våra tjänster sträcker sig hela vägen från
projektering till konstruktion, tillverkning, montering och
dokumentation. I alla delar av kedjan har du en och samma
projektledare. Det skapar trygghet och god kommunikation.
• Experter på stålbyggnader. Vid all konstruktion och tillverkning
fokuserar vi på slutnyttan. Det betyder att vi anpassar konstruk
tionen för de som ska bo eller verka i den färdiga byggnaden.
Till exempel genom att optimera golvytorna.
• Resurser i XL-format. Vår stora verkstad i Norrköping rymmer
tillverkning av riktigt stora konstruktioner. Och vi kan snabbt
formera en arbetsstyrka som effektivt och säkert genomför
projektet på plats hos dig. Som backup har vi dessutom
tillverkning vid en egen fabrik i Tjeckien.
• Kvalificerade rörtjänster. Med Saltängen som partner slipper
du besväret med att kalla in rörfirmor. Via vårt affärsområde
Industrirör tillhandahåller vi de rörtjänster som behövs.
I en och samma helhetslösning.

Sandwichpaneler

Bro

Glaspartier

Fasadplåt

Industriräcke

Cisternrenovering

Vindeltrappor

Dörrmontage
Dörromfattningar

Gallerdurksplan

Traversbanor

Luftrör

Fackverk

Rörbrygga

Rörstöd

• Saltängen följer UE 2015.

NYHET: Saltängens Entresolkoncept!
Att bygga entresolplan är ett överlägset kostnadseffektivt
sätt att tillföra golvyta i befintlig lager- elller industrilokal.
Saltängens Entresolkoncept erbjuder förtillverkade stommar,
golv, stag, räcken och trappor som monteras på plats genom
svetsning eller bultning. Konceptet är modulbaserat och
lösningen skräddarsys exakt efter dina önskemål.
Ring 011-36 11 40 för mer information!
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Entresol
bjälklag
Raka trappor

Rör

Spiraltrappa

• Kortare byggtider. Genom stark projektledning, flexibla resurser
och effektiva flöden säkerställer vi att leveransen uppfyller
tidplanen och övriga satta mål.

Stegar/
Lejdare

• Fokus på kvalitet. Saltängens kvalitetsledningssystem skapar
förutsättningar för rätt kvalitet, säkra arbetsplatser och miljö
mässigt hållbara lösningar.

Brandvatten rör

Värmeväxlare
Ventiler
Värmerör
Undercentraler
Kylcentraler

Port / Port liv / Portomfattningar

Fakta om Saltängens helhetslösning för Bygg- & Industrismide
Komplett värdekedja

Exempel på applikationsområden

TJÄNSTER

STÅLBYGGNADER

INDUSTRISMIDE

•
•
•
•
•
•
•
•

• Stålstommar
• Hallar
• Broar
• Fackverk
• Samverkansbalkar
• Glaspartier
• Portar & dörrar
• Bärande plåttak
• Fasadplåt
• Räcken, trappor mm
• Sandwichpaneler

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Förstudie
Projektering
Konstruktion
Planering & beredning
Tillverkning
Montage
Rörarbeten
Dokumentation

Tillverkning/verkstad

Rörbryggor
Rörstöd
Rördragning
Cisternrenovering
Industritak
Fasadplåt
Entresolbjälklag
Traversbanor
Trappor, raka
Trappor, spiral
Stegar/lejdare
Utrymningsvägar

Norrköping 5000 m2
• Nytillverkning
• Renovering och reparation
Tjeckien 4500 m2
• Nytillverkning

Certifieringar
• ISO 9001
• ISO 14001
• ISO 3834-2

• EN 1090
• OHSAS 18001
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