STW STEEL OY
– YLI 20 VUODEN ASIANTUNTEMUS JA KOKEMUS
SINUN PALVELUKSESSASI
STW STEEL on vuonna 2010 perustettu
terästuotteita ja ratkaisuja tarjoava yritys, jonka
taustalla on yli 20 vuoden kokemus alalta.
Kokonaisratkaisut suunnittelusta asennukseen
toimitetaan yhdessä yhteistyökumppaneiden
kanssa one-stop-shopping periaatteella.
STW Steelin tavoitteena on olla asiakkaidensa
terästuotteiden ykköstoimittaja. Tämä perustuu
kustannustehokkaaseen kokonaispalveluun,
kattavaan ja laadukkaaseen tuotevalikoimaan sekä
luotettaviin toimituksiin.

STW STEEL VAKIOREIKÄLEVYT
–
–
–
–
–

Varastovalikoimassa on yli 300 reikälevytyyppiä
Vakiokoot: 1000x2000 mm, 1250x2500 mm, 1500x3000 mm
Ainevahvuus 0,5 mm – 30 mm
Materiaaleina teräs, ruostumaton ja haponkestävä teräs, alumiini, corten, messinki, kupari ja muovi
Lisäksi käytössämme yli 10.000 rei´itystyökalua

Tyypillisiä reikälevyjen käyttökohteita ovat:
– Rakentaminen ja julkisivut
– Elintarvike- ja prosessiteollisuus
– Elektroniikka- ja lääketeollisuus
– Greentech: kierrätys, jätteenkäsittely ja lajittelu

ARKITEHTUURI, JULKISIVUT
JA SISÄTILARATKAISUT
Näyttävien julkisivujen, porrastornien ja sisätilaratkaisujen toteuttaminen tarvitsee ammattitaitoisen yhteistyökumppanin.
STW Steel toimittaa reikälevyjä eri rei´ityksillä
kaikista yleisimmistä materiaaleista. Reikälevyt
voidaan myös valmistaa räätälöityjen mittojen mukaisesti sekä jatkojalostaa leikkaamalla muotoon,
taivuttamalla tai kanttaamalla kaseteiksi. Lisäksi
levyt voidaan pintakäsitellä asiakkaan toiveiden
mukaisesti sinkityksellä, maalaamalla tai
anodisoimalla. Myös kuva-aiheiden toteutus levyyn
rei´ittämällä mahdollistaa mielenkiintoisten pintojen luomisen.
Onko suunnitelmasi vasta visio vai projekti
materiaalinhankintaa vailla?
STW Steel auttaa projektin jokaisessa vaiheessa.

LAITEVALMISTUS JA MEKANIIKKA
Reikälevyistä saadaan kestäviä ja pitkäikäisiä
komponentteja teollisuuden ja rakentamisen
tarpeisiin. Vakiolevyjen lisäksi STW Steel
toimittaa myös piirustusten mukaisesti tehtyjä
puoli- tai asennusvalmiita osia muotoon leikattuna,
taivutettuna ja hitsattuna.

STW S T E E L T UOT T E E T, R A TK A I SU T J A P A L V E LUT

STW Steel toimittaa tuotteita ja valmiita ratkaisuja konepajaja teräsrakentamiseen, energia- ja prosessiteollisuuteen sekä
infra-, liike- ja toimitilarakentamiseen.
STW Steel tuotteet ja ratkaisut reikälevyjen lisäksi:
– verkkolevyt
– ritilät ja askelmat
– hitsatut verkot
– aitatuotteet

STW Steel Oy sijaitsee Helsinki-Vantaa
lentoaseman välittömässä läheisyydessä
Technopolis Business Centerissä.
STW Steel Oy office is located
in Helsinki-Vantaa Airport Area in
Technopolis Business Center.
www.technopolis.fi
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