Sann Smide är företaget med de stora visionerna
Vi bygger på förtroende sedan 1998
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Vi bygger på förtroende sedan 1998
Ända sedan starten 1998 har Sann Smide hela
tiden tänkt ett steg framåt. Vi har alltid legat i
utvecklingens framkant, både när det gäller utbildningen av vår personal och i satsningen på
en bred och modern maskinpark. Dessutom har
vi i över 20 års tid anpassat oss efter våra kunders behov och önskemål. Det som våra kunder
vill ha fixar vi, med hög arbetsmoral och genuin
yrkespassion hittar vi de bästa helhetslösningarna.
En kontakt är allt du som kund behöver!

2003

1998

-

Smidesverkstaden är hjärtat i vår verksamhet,
här har vi resurserna att ta oss an alla typer av
uppdrag. Vi arbetar tids-och kostnadseffektivt,
vilket både vi och våra kunder tjänar på. Ju mer
avancerat uppdrag, desto större anledning att
anlita oss. Vi tillverkar exakt vad våra kunder
vill ha och det är bara fantasin som sätter stopp.
Stora eller små projekt spelar ingen roll, hos oss
är alla kunder lika viktiga.

Sann Smide startas som
enskild firma av Adem
Bajagilovic. Verksamheten
finns i mindre lokaler på 200
kvadratmeter på Aspögatan
i Malmö.

2007

Adem får utmärkelsen
Årets företagare.

Sysav och Stena i Malmö var
de första kunder som Adem
utförde service-, montage- och
underhållsarbeten åt. Adem är
stolt över montagearbetet han
utför på Öresundsbron, ett av
den tidens största projekt.
1999/
2000

Bolaget ombildas till aktiebolag och får namnet Sann
Smide AB.
-

Sann Smide AB
de snabbast vä
tagen i Sverige
blivit utsett til
Gasellföretag.

Sann Smide köper och flyttar
in i nya lokaler, Stenas gamla
lokaler på Koksgatan 11-15 i
Malmö. Här finns 2 000 kvadratmeter under tak och en
gård på 7 800 kvadratmeter.
2004

2014
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2017

2014

Bolaget blir certifierat för EN
1090-2 (kvalitetssäkring inom
bärande stålkonstruktion) samt
3834-2 (kvalitetssäkring inom
svetsning).

B tillhör ett av
äxande föree och därmed
ll ett av Sveriges
.

2019

Sann Smide AB köper en ny
fastighet för kontorsdelen,
Koksgatan 9. Hela företaget
finns nu på Koksgatan 9-15 i
Östra hamnen i Malmö.

Bolaget öppnar upp en ny avdelning; projektering och konstruktion.

2015

Investerar i nya maskiner för
att ha alla behoven täckta
”in house”

Sann Smide AB är ledande
inom projektering och tillverkning av specialdesignade
konstruktioner.

2018

Sann Smide samarbetar med marknadens
ledande företag och
är mer konkurrenskraftiga än innan.

2020

4

VIKENSKOLAN, CARL ENGSTRÖM
SKOLAN OCH NEPTUNISKOLAN
För oss på Sann Smide är en nöjd kund den bästa referensen. Här är några projekt som vi är extra stolta över.

VIKENSKOLAN
Ett fantastiskt projekt i 3 etapper i samarbete med
Byggmästarn’ i Skåne som innebar renovering, tillbyggnad, samt nybyggnation av Vikenskolan i Viken.
Sann Smide projekterade, tillverkade och monterade
stålkonstruktioner till alla tre etapper.
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CARL ENGSTRÖM SKOLAN
Sann Smide AB i samarbete med Skanska där vi
byggde Carl Engström skolan i Eslövs kommun.
Sann Smide projekterar, tillverkar, levererar och monterar tre huvudtrappor med räcke och baldakiner samt
tillverkning och montering av ca 120 meter räcke och
ca 80 meter handledare i rostfritt, hög blank.
Vikt: 7 ton/trappa
Längd: 10 meter
Höjd: 3,9 meter
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NEPTUNISKOLAN
Sann Smide AB i samarbete med Byggmästar’n i Skåne.
Nybyggnation av både skola, förskola och idrottshall
i Malmö kommun där Sann Smides stålmän levererat
och monterat ca 230 ton stål.
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ann Smide-processen

en garanti för ett lyckat resultat

ett av få företag i branschen klarar Sann Smide av hela kedjan, från projektering till montering av färdig produkt. Vi kallar
Sann Smide-processen, en trygg och säker lösning för dig som kund. Du vet precis vad du kan förvänta dig av den slutliga
ukten och slipper otrevliga överraskningar eller misskalkyleringar.
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Projektering

Tillverkning

Certifikat

Kunden kommer in med en
grov skiss, i tanken eller på
papper. Tillsammans diskuteras ett förslag fram.

Vårt team tillverkar
produkten enligt ritningen.

Som kund får du sedan certifikat för din
produkt. Certifikaten försäkrar dig om
att alla krav som ställs är uppfyllda, att du
kan exportera dina produkter till övriga
Europa och att din produkt är kvalitetsstämplad och därmed konkurrenskraftig.

2

Ritning

Montering

Våra erfarna konstruktörer tar
fram en 3D-ritning på arbetet
eller produkten som ska
tillverkas.

Produkten monteras/installeras. Kunden är nöjd och vi
är stolta över ett väl utfört
arbete!
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Våra certifieringar
- Din trygghet
CE märkning enligt:
EN 1090-2:2009
ISO 3834-2:2005
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Koksgatan 9-15, 211 24 Malmö

•

040-29 21 80

•

info@sannsmide.se

•

www.sannsmide.se

På Sann Smide är vi stolta över de företag som litar på oss.

www.liroma.se

BYGGNADSMASKINER
Maskinuthyrning för alla behov!
www.byggnadsmaskiner.se

• 19206 • www.jssverige.se

Tveka aldrig att kontakta oss om ni vill hyra en maskin, boka en utbildning eller om ni vill ha en kostnadsfri offert inför ert projekt.
Tel: Malmö 040-18 41 01 Lund 046-12 50 61 Staffanstorp 046-688 01 98 Eslöv 0413-55 52 30 • info@bmhyr.se

SVETS - VERKTYG - SKRUV & BULT

STENYXEGATAN 6
213 76 MALMÖ

www.jarnab.se

ORDER@JARNAB.SE
040 - 21 80 40

