KOSTNADSEFFEKTIVA
LÖSNINGAR BYGGDA PÅ
BEPRÖVAD ERFARENHET

Gasverket, Stockholm, i samarbete med CA Fastigheter.
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STOMBYGGNAD MED
KVALITET
OCH ENGAGEMANG!
Connector Stomsystem AB är ett företag med lång erfarenhet av konstruktion, material
och byggmetoder. Vi ligger alltid i teknikens framkant, för att ge våra kunder den högsta
servicen. Vi jobbar ständigt med att kunna leverera smarta och kostnadseffektiva lösningar till
byggbranschen.
Idag är vi en totalpartner som erbjuder allt från projektering, leveranser av samverkansbalk och
stål till montage av hela stommen av stål och betong. Som kund behöver du endast ha kontakt
med oss från skiss och idé till färdig stomme.
Vårt helhetstänk gör att vi säkerställer kvaliteten i alla led, samtidigt som vi kan hålla nere
leveranstider. Vi är en sammansvetsad organisation, byggd på yrkesstolthet och engagemang.
Att arbeta med oss ger dig korta beslutsvägar och stor flexibilitet. Vi sätter alltid dig som kund
i centrum!

Komplicerad stomme med CSB, samverkanspelare och samverkansplåt.
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CSB
SAMVERKANSBALK
CSB är en mycket estetisk och kostnadseffkektiv samverkansbalk som hjälper dig att skapa
tunna betongbjälklag och stora öppna ytor. Den har inbyggt brandskydd vilket gör att du
sparar allt krångel med kostsamma kompletteringar och underhåll. Montaget utförs enkelt
med en mindre kran då den är den lättaste samverkansbalken på marknaden.
Vill du inte utföra montaget själv kan vi göra det åt dig.
Fördelar med CSB:
• CSB finns bara i 4 varianter vilket gör
den mycket lätt att använda för t.ex.
konstruktörer eller inköpare. Beroende på
val av betongbjälklag kan du enkelt rita in
den på dina ritningar så sköter vi resten.
• CSB finns alltid på lager vilket medför att
vi kan erbjuda markandens snabbaste
leveranstider. Vi har levererat balkar på
en dag.
• CSB dimensioneras alltid för erforderlig
brandklass vilket gör att du slipper extra
kompletteringar av brandskydd som tar
tid och är kostsamma.

•

•

•

CSB är den lättaste balken på
marknaden. Du kan därför spara pengar
på din lyftutrustning för montaget.
CSB har låg konstruktionshöjd, max
120 mm. Den kan bli så låg som 30 mm!
Connectorbalken ger möjligheten att
förlägga installationer i bjälklaget utan
kollisioner.
CSB har jämförelsevis högt
tröghetsmoment, vilket är gynnsamt
med hänsyn till deformationer och
egensvängningar.

Connectors samverkansbalk är gammal i branschen och är full av erfarenhet.
Den är beprövad i mängder av projekt och alltid med ett gott resultat.

EXPERTER PÅ PROJEKTERING
OCH KONSTRUKTION
På Connector Stomsystem är vi alla konstruktörer i grund och botten. Just konstruktion
är därför något vi är riktigt duktiga på. För att kunna medverka till optimala lösningar
vill vi gärna vara med så tidigt som möjligt i byggprojektet, gärna redan under arbetet
med arkitektskisser och programhandlingar. Vi hjälper till att belysa olika tekniska
lösningar och vi ger förslag på bästa tänkbara konstruktionsalternativ med hänsyn till
teknik och produktionsekonomi, där beställarens och arkitektens krav på funktion och
arkitektur tas tillvara.

Gasverket, Stockholm, i samarbete med CA Fastigheter.
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MONTAGE
Connector monterar allt från enstaka balk eller pelare till hela stommar inklusive bjälklag, betongväggar
och trappor. Vi brukar normalt ta vid efter att grunden är gjuten, sen reser vi hela stommen.
I samarbete med oss väljer du vilka delar av montaget du vill att vi hjälper dig med.

När det gäller smide,
kontakta Kolsva
Svets och Smide

Gasverket, Stockholm, i samarbete med CA Fastigheter.

OMBYGGNAD
I dagens samhälle med trånga städer och utveckling av befintliga byggnader är det
vanligt med ombyggnationer. Det är något vi har stor erfarenhet av och är mycket duktiga
på. Vi kan hjälpa dig att se läsningar där många ser problem.
Ombyggnationer är även ett område där vår CSB har visat sig väldigt användbar. Vi kan i
trånga utrymmen gå in och skapa starka avväxlingar av befintliga bjälklag, eller bygga nya
stommar innanför 100 år gamla tegelväggar.
CSB har låg vikt och kan därför lyftas med små maskiner och användas där det annars
kan vara svårt att göra starka konstruktioner.
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SVERIGES SNABBASTE
LEVERANSTIDER!
Vi har genom åren räddat flertalet projekt med snabb leverans av samverkansbalk.
Vi vågar påstå att vi har Sveriges snabbaste leveranstider.
Nyckeln till denna flexibilitet är vår enkelt konstruerade samverkansbalk. Den kan
snabbt projektanpassas efter kundens kravbild.
Tillsammans med goda samarbeten med väl valda transportbolag så ser vi till att
produkterna kommer fram i tid.

More than expected
Toten Transport AB post@toten-transport.se | 021-782 60 | www.toten-transport.se

Cinemagraf (JS9)
Cinemagraf av svets

EGEN VERKSTAD SOM DRIVER
UTVECKLINGEN FRAMÅT
2019 startade vi upp egen verkstad. Det för att säkerställa vår egen utveckling samt
för att säkerställa kvaliteten för dig som kund när du väljer att samarbeta med oss.
I verkstaden tillverkas samverkansbalkar CSB, stålpelare, stålbalkar, trappor och
trapphus, hiss schakt m.m. Vi arbetar också mycket med produktutveckling för att
kunna erbjuda branschen bra och kostnadseffektiva lösningar för stombyggnad.
Mycket arbete består av våra egna projekt men behöver du hjälp med stålleverans
för eget montage så fixar vi det också.

Vi är certifierade enligt SS-EN 1090-1 samt SS-EN 3834-2 vilket innebär att vi är kvalitets certifierade och kan CE märka våra produkter.
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ETT GOTT SAMARBETE
OCH VÄL BEPRÖVADE
KOMPLETTERANDE PRODUKTER!
Kvalitetssäkrade produkter för rörelsefogar i betong
• Migua fogbryggor
• Ancon tvärkraftsdon
glim.se

Telefon
021-182061

Utsättning-Inmätning
Laserskanning • Relationshandlingar • Mängdreglering
Flygmätning • Kartering • 3D-visualisering

08-22 54 22 • www.komatteknik.se

www.arosbyggsmide.se

Mail
jim@connector.nu
produkt@connector.nu

Hemsida
www.connector.nu

Västerås
Bokföringsbyrå
Auktoriserade Redovnisningskonsulter

Erfarenhet - Kvalité - Kunskap

www.vasterasbokforingsbyra.se

Johnny 070-781 80 40

En komplett tillverkare av stålkonstruktioner med allt under ett och samma tak.
Vi erbjuder kostnadseffektivt legotillverkning med våran moderna maskinpark.

Industrivägen 5, 776 70 Vikmanshyttan • www.primab.se

• 17458 • www.jssverige.se

Adress
Ödhumlagatan 10
723 55, Västerås

