Vi gör det med steel

Experter på stål
sedan 1955
På Libro Stålteknik är vi experter på tillverkning och montering av
olika former av stålkonstruktioner som exempelvis trappor, räcken,
skärmtak och formtillverkning. Sedan 2020 har vi även hittat en ny
nisch där vi har riktat in oss på att ta fram produkter i det miljövänliga
materialet corten som är 100% återvinningsbart.
Libro Stålteknik är ett företag som grundades 1955 och då gick under
namnet Libro Verkstäder. 2010 bytte vi namn till Libro Stålteknik och
förvärvades av den stora koncernen Blixtljuset AB. Idag drivs företaget av vår VD Christian Granlund som kom in 2013 med lång
erfarenhet från branschen.

Fokus på hållbarhet
För oss på Libro Stålteknik är det en självklarhet att
måna om miljö- och hållbarhetsfrågor. Ett exempel
på detta är att all tillverkning sker i vår lokala verkstad i Uppsala samt att vi så långt det går arbetar
i återvinningsbart material. Det är därför en självklarhet för oss att stå bakom FN:s globala mål.
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Rymliga lokaler
och ny verkstad
2020 var ett stort år för oss, då vi
flyttade in i våra nya lokaler i Uppsala,
vilket gav oss en större verkstad och
mer utrymme att arbeta på. Här är vi ett
härligt gäng på 15 medarbetare där alla
har sina egna specialområden.
I vår verkstad där vi tillverkar våra
produkter har vi många olika maskiner
för att tillverka produkterna. Vårt senaste tillskott till samlingen är vår moderna
plasmaskärare som är både tids- och
kostnadseffektiv samtidigt som den
har hög precision och skapar perfekta
mönster.

Egen webbshop för våra produkter
I vår webbshop hittar du allt du kan tänkas behöva för ditt hem och din trädgård. Våra produkter tillverkas bland annat i materialet corten som är både
snyggt, praktiskt och bra för miljön. När det kommer till våra produkter tillverkar vi allt från skärmväggar med utskurna mönster och köksredskap till skydd
för din soptunna och kantstöd för rabatten. Ta gärna kontakt med oss om du
önskar produkten i särskilda mått eller mönster, så hjälper vi dig.

Ett alldeles
eget showroom
Är du nyfiken på hur våra produkter
ser ut i verkligenheten? Då är du varmt
välkommen in till vårt showroom på
Verkstadsgatan 9 i Uppsala. Här har vi
samlat ett stort gäng av våra favoriter!

Webbshop: https://butik.librostalteknik.se/
Verkstadsgatan 9, 753 23 Uppsala
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BLÄSTRING, BRANDSKYDD & MÅLNING

BLÄSTRING, BRANDSKYDD & MÅLNING
Bruksgatan 38,
0174-225 00 • kurt@stalblastring.se
www.weldomax.com

STÅL TILL BYGG, INDUSTRI & FÖRETAG
I UPPSALA, GÄVLE OCH STOCKHOLM
Handelsstål levererar samt lagerhåller stål och metaller från butikerna i Uppsala och Gävle.
I webbshopen hittar du balk, armering, stång, rör, nät och plåt. Samt förbrukningsartiklar
som svetstråd, slipmaterial, skruv, mutter m.m. Vi hjälper också till med anpassning, t ex
Armering ILF, så att materialet är klart för användning när det levereras.

Björkgatan 75, 753 23 Uppsala
018-18 65 60 | www.uhsab.se

Genomför ISO 3834 och EN1090
Svetsarprövningar ISO 9606-1
Svetsansvarig som IWE
Inspektioner av stålkonstruktioner
Utbildar smeder och
kontrollföretag
• Tillsatsmaterial av stål, nickel
och kobolt740 11 Länna
Lännabruk,

• 21369 • www.jssverige.se

Bruksgatan 38, Lännabruk, 740 11 Länna
0709-54 45 28 | kurt@stalblastring.se
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