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STÅL

GÖTEBORGS HANDELSSTÅL
– EN PÅLITLIG STÅLGROSSIST
Göteborgs Handelsstål AB grundades 1985, och vår verksamhet har alltid präglats av hög
tillgänglighet, service och ett brett lagersortiment.
Under våra 30 år som verksamma i stålets tjänst har vi framförallt lärt oss en sak: för att
fortsätta utvecklas som leverantör gentemot hela Skandinavien är det viktigt att lyssna på
våra kunders behov och växa i takt med efterfrågan. Det är därför vi värderar korta order.
snabba leveranser och flexibilitet. Ett verksamhetsområde vi ständigt breddar är till exempel
vårt hämtlager.
Här är du alltid välkommen in, annars är vi bara ett telefonsamtal bort. Oavsett kan du alltid
lita på att Göteborgs Handelsstål kommer sätta dig i fokus för att leverera en slutprodukt
som vi alla kan vara stolta över.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

VARFÖR JUST
GÖTEBORGS
HANDELSSTÅL?
Vår tillverkningskontroll är certifierat enligt
EN1090-1. Vi har även R-licens, vilket innebär
att vi håller högsta kvalitet när det gäller etisk
trovärdighet och seriositet i verksamheten.
Vi lägger även stort värde vid att minska
klimatbelastning vid fjärrtransporter, och
vi arbetar aktivt med klimatkompensation
tillsammans med Fraktkompaniet.

Huta Pokój S.A.
ul. Piotra Niedurnego 79
41-709 Ruda Śląska
Polen
info@hutapokoj.eu
www.hutapokoj.eu

• Kallformade sektioner
• Varmvalsade sektioner
• Stålkonstruktioner
• Svetsade sektioner och prefabricerade element
• Laboratorietester

Huta Pokój skapar historia av metallurgi och stålbearbetning från 1840

ARMERINGSNÄT AV
HÖGSTA KVALITET
Vi erbjuder armering till både bra kvalitet och bra pris. Vårt
produktsortiment är brett. Här hittar du såväl armeringsjärn
som armeringsnät. Givetvis med kompletterande
produkter såsom kantbalkbygsbyglar, nätstöd och övrigt
distansmaterial.

CERTIFIERINGEN - EN KVALITETSSTÄMPEL
All vår armering är SBS-godkänd, vilket innebär att vi
är giltiga leverantörer av produkter som är godkända
enligt Svensk Byggstålskontrolls standard. Vi har hög
dokumentationserfarenhet och skulle du önska kopia
av certifiering skickar vi givetvis med detta med dina
produktvaror.

Läs mer om våra erbjudanden och
kunskaper inom armering här.

SERFAS – the leading reinforcement steel and
other steel product supplier in the Baltic States.
We deliver to Nordic markets for more than 10 years.

The range of products we supply:
•
•
•
•
•

UAB Serfas | Technikos g. 7c, LT-51209 Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 400230 | Fax.: +370 37 456653 | Mob.: +370 634 55733
www.serfas.lt | eugenijus@serfas.lt

Reinforcement bars
Standard and special size reinforcement meshes
Cut&bend rebars, 3D bendings, curved rebars
Welded reinforcement steel cages
Other steel products – tubes, beams, sheets, gratings, fences

BRETT SORTIMENT, STORA
KONTAKTYTOR OCH
KORTA LEVERANSTIDER
Vi är professionella i allt vi företar oss. Det är så vi har lyckats skapa
oss stora kontaktytor över hela Europa. Att vara professionell innebär
för oss ett detaljerat intresse för samtliga produkter vi tillhandahåller
och ett prestigelöst förhållande till storleken på din verksamhet och
din beställning. Som kund är du alltid prioriterad.

VI ERBJUDER DET MESTA INOM:
•
•
•
•
•
•
•
•

Balk
Stångstål
Plåtprodukter
Hålprofiler
Runda rör
Galler
Garageprofiler
Armering

För utförliga beskrivningar om hela
vårt produktsortiment och varje
produkt vi erbjuder, se vår hemsida.

GÖTEBORGS HANDELSSTÅL AB
EXPORTGATAN 12
422 46 HISINGS BACKA
031–742 08 80
INFO@GHSAB.SE
ARMERING@GHSAB.SE
WWW

LIFTING &
SECURING

Agon är Skandinaviens största leverantör av lyftstroppar, big bags och surrningar.
Beställ direkt på www.agon.dk/da/products.

AGΩN

®

LIFTING & SECURING
Vi levererar fraktfritt till hela Norden från våra lager i Danmark, Norge och Sverige.

®
AGON A/S
Vesterballevej 5
DK-7000 Fredericia
Denmark

LIFTING & SECURING

+45 7028 7050
info@agon.dk

®

www.agon.dk
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• 16426 • www.jssverige.se

Keep up
the good
work

