VI STÅR PÅ
STADIGA BEN

ERFARENHET OCH FRAMÅTANDA
– VI ÄR SKEPPSHULTS PRESS & SVETS AB
Grundat 1958 har Skeppshults Press & Svets över 50 års erfarenhet av plåt- och aluminiumtillverkning. Vår historia ger oss värdefulla insikter i branschutvecklingen, ett erfaret hantverk och gedigna samarbeten men också en
förståelse för vikten av att vilja sträva framåt.
Framåtanda för att skapa innovativa och kundanpassade lösningar kräver starkt engagemang. Som ett led i detta
har vi initierat samarbete med såväl grundskolor som gymnasium och högskolor. Såväl för att hålla oss uppdaterade med de senaste forskningsrönen som för att ge tillbaka och i ett tidigt skede bidra till ett ökat intresse för
tillverkningsindustrin.

ER PARTNER GENOM ALLA STEG

Utöver våra expertkunskaper inom plåt- och aluminiumdetaljer erbjuder vi även avancerad legotillverkning och
ett brett utbud av stegar genom Skeppshultstegen. Två verksamhetsområden ni kan läsa mer om här eller på våra
hemsidor.
Oavsett era behov är vi en samarbetspartner som prioriterar nära dialog. Som komplett leverantör oavsett önskemål är vi med från projektering och tillverkning till leverans av era slutprodukter.

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

360º
panorama

Cinemagrafi

Webbikon

www.tonifuchsverktyg.se

FRÅN INDUSTRI- OCH LEGOTILLVERKNING
TILL STEGAR OCH TILLBEHÖR
– VI ERBJUDER ETT KOMPLETT KONCEPT
På Skeppshults Press & Svets och Skeppshultstegen är vi experter på:
Automatpressning

Pulverlackering

Arbetsbockar & pallar

Ställningar

Rullformning

Legotillverkning

Trappstegar

Specialstegar

Aluminiumtrappor

Och mycket mera!

Svetsning

Vår expertkunskap innebär att vi kan leverera skräddarsydda
lösningar. Vi kan till exempel plocka in plastdetaljer och kombinera med era plåtprodukter. Kontakta oss med era önskemål så
ser vi till att konstruera en slutprodukt helt efter era behov!

Partnerskap och
specialistkunskap

EN PROFESSIONELL INDUSTRITILLVERKARE
Att vara professionell har flera innebörder hos oss på Skeppshults Press & Svets.
Som partner utvecklar och producerar vi våra produkter eller produktdetaljer under en löpande kontakt med er
som kunder.
Behöver ni få fram en prototyp har vi kapacitet att ta fram även detta. Det vi inte själva producerar tillhandahåller
vi genom vårt nätverk.

FLEXIBILITET OCH FÖRTROENDE

Vi ger feedback för att förbättra slutprodukten. På så vis kan vi stötta er verksamhets utvecklingsprocess.
Vi vill hålla oss flexibla för att kunna produktionsanpassa de slutprodukter vi tar fram. Ett tillvägagångssätt som i
slutändan ska innebära ert fortsatta förtroende för oss som totalleverantör inom industritillverkning.

Accu-Svenska AB tillhandahåller kompletta
lösningar inom minimalsmörjteknik för industriella tillämpningar som plåtbearbetning
och skärande bearbetning. Våra utrustningar
håller en ekologisk profil och våra smörjmedel är vegetabiliska och kommer direkt från
naturen utan några tillsatser.
www.accu-svenska.se

Korta leveranstider,
hög kundservice och
säkerhet – det är
Skeppshultstegen

SKEPPSHULTSTEGEN - STEGAR MED
KVALITET
Inom Skeppshultstegen tar vi fram produkter för de flesta användningsområden. Vi har stegar som är anpassade
efter olika sorters arbetsplatser som på lagret, bygget eller i butiken.
Oavsett produkt bygger vi på gedigna industritraditioner och hantverkarskicklighet. Det är därför Skeppshultstegen är
synonymt med hög kvalitet.

ETT BRETT OCH MODERNT SORTIMENT

Vårt sortiment består av yrkesstegar, konsumentstegar, vägg- och takprodukter, ställningar och ett kundanpassat
specialsortiment samt ett stort urval av stegtillbehör.
Vill ni läsa mer om våra produkter? Se vår hemsida.

HÖGTEKNOLOGISKT HANTVERK

JTT är specialiserat på skärande bearbetning där det ställs höga krav på både resultat och snabbhet.
Med bl.a. trådgnistning och precisionsvattenskärning producerar vi allt från små microdetaljer till avancerade detaljer klara
för att användas i bland annat verktygstillverkning etc. Vår erfarenhet, maskinpark och kunskap gör att vi räknas till de bästa i
branschen.
•
Med trådgnistning kan vi åstadkomma nästan vilka former som helst. Och med mycket hög precision
•
Precisionsvattenskärning ger nästan obegränsade möjligheter för såväl enstycks- som massproduktion. Med snabb bearbetning och höga toleranskrav. Det bästa och snabbaste altenativet för
framtagning av verktygskims. Tolerans +/-0,01mm.

www.jtt.se

0371 – 355 00
info@skps.se
www.skps.se
WWW

info@skeppshultstegen.se
www.skeppshultstegen.se
WWW

DEN KOMPLETTA LEVERANTÖREN
TRUCKAR FÖR DITT BEHOV • SERVICE DU KAN LITA PÅ
FÖRMÅNLIG FINASIERING • LOGISTIKLÖSNINGAR
www.vstruck.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 15197 • www.jssverige.se

Svetsgatan 1
333 93 Skeppshult

