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Jern & metalproduktion,
beklædning & inddækninger
Staermose Industry råder over en lang række maskiner til tyndplade- forar-
bejdning. I metalafdelingen løser vi klippe, bukke, svejse og specialopgaver 
inden for jern- og metalproduktion. Vi producerer også facadebeklædning, 
inddækninger, strækmetallofter samt skiltekassetter. Vi kan fremstille stort 
set alle profiler efter opgave, og løser også en række opgaver inden for  
metalkonstruktioner.

Pladeforarbejdning

Staermose Industry er en ordreproducerende virksomhed inden for  

pladeforarbejdning, laserskæring samt fremstilling af kabinetter for  

køle- og varmeisolering.
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Vi løser effektivt opgaver inden for 
jern og metalproduktion samt faca-
debeklædning og inddækninger m.m.

• Effektivitet og præcision 

• Hurtig omstillingsevne

• Moderne maskinpark

• Levering til tiden

• Rådgivning og beregning

• Altid hurtig tilgængelighed

• Hjælp til konstruktion/tegning

FORDELE

PRæcisiOn Og kvaLitEt

Pladeforarbejdning

Vi tilbyder en vifte af løsninger 
inden for jern og metalproduktion 
Staermose Industry har en moderne maskinpark og erfarne kompetencer i 
vor metalafdeling. Vi fokuser på stærke service og kvalitetsparametre som: 
Hurtig og smidig leveringstid som overholdes. Levering i den ønskede kvalitet 
samt tilgængelighed og seriøsitet - og er altid klar til at hjælpe med kon-
struktion, tegning og beregninger.

typiske emner for vor produktion:

·  Inddæknings og afdækningsprofiler i Zink, aluminium,  
galvaniseret stålplade, rustfri stålplade m.m.

· Facadekasetter
· Skillerums profiler for pladevægge.
· Stativer for tekniske komponenter
· Installationsskabe
· Strækmetal lofter
· alt i tyndpladefremstilling og småkonstruktioner

virksomheden råder over følgende maskinpark & kapaciteter

· Laserskærecenter - Salvagnini L1 2,5 Kw 1.500x3.000x18 (st37)
· Plasmaskærecenter 1.500x3.100x8 (st37)
· 3 bukke centre med kapacitet op til 3.240x4mm (st37)
· 2 pladesakse med kapacitet op til 3.080x6mm (st37)
· Pladesav og fræser til forarbejdning af isoleringsmaterialer
· Diverse specialmaskiner og mindre maskiner
· Kantpresse på 4m med presseeffekt på 220 tons

Kontakt os for en drøftelse af Jeres opgave, og få et tilbud fra  

salgsafdelingen.

• ALFA LAVAL

• aPV

• GEA-EcoFLEx

• IN-THERM

• SoNdEx

• THERMowAVE

• TRANTER

vi ER Fast LEvERanDØR tiL 
BL.a. FØLgEnDE kUnDER


