VI GÖR ALLT
INOM BYGGSMIDE
OCH INDUSTRISMIDE
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Bygger på förtroende
sedan 1998
Sann Smide AB och Malmö Stålteknik AB har slagits samman och ägs numera av bröderna Svaneborn, Eddie och Rickard. Vi har nu ett heltäckande erbjudande inom stål- och järnkonstruktioner, byggsmide, service, underhåll och legotillverkning riktad främst mot bygg- och industrimarknaden.
Vi drivs av eldsjälar med över 100 års gemensam erfarenhet från bygg- och industrimarknaden, och alla våra medarbetare har gedigen erfarenhet och stort kunnande. Omtanke om våra kunder, hög servicenivå och viljan att alltid
göra ett arbete i toppklass tillsammans med ständig utveckling inom företaget, nyinvesteringar och en modern maskinpark har tagit oss dit vi är idag: ett företag i framkant.
Våra uppdrag sker oftast på totalentreprenad (ABT), generalentreprenad (AB) och leveransentreprenad (ABM).
Vi sköter hela processen med omfattande kunskaper inom projektering, ritningsframställan och beräkningar,
tillverkning och montering.
Vi följer våra kunders behov och önskemål och arbetar tids- och kostnadseffektivt – med hög arbetsmoral och
genuin yrkespassion hittar vi tillsammans med kunden de bästa helhetslösningarna!

Från vänster: VD Eddie Svaneborn, Jesper Moberg ( Kalkyl och offerter), VD Rickard Svaneborn

ISO 3834-2:2005

Våra certifieringar – din trygghet

EN 1090-2:2009

ISO 17660 – Behörighet TR-stål. Alla våra svetsa-

Vi är certifierade enligt SS EN-1090, ISO 3834 och
re har licenser i enlighet med EN-287-standard.

1998

Sann Smide AB startas av Adem Bajagilovic som
enskild firma. Verksamheten bedrivs från mindre
lokaler på Aspögatan i Malmö.

2004

Sann Smide flyttar in i Stenas gamla lokaler på
Koksgatan 11–15 i Östra hamnen i Malmö. Här

1999/2000/2003
Sysav och Stena i Malmö är de första kunderna

finns 2 000 kvadratmeter under tak och en gård
på 7 800 kvadratmeter.

som Adem utför service-, montage- och underhållsarbeten åt. Adem är stolt över montagearbetet han utför på Öresundsbron, ett av den tidens
största projekt. Sann Smides VD Adem får utmärkelsen Årets företagare.

2013

Malmö Stålteknik AB startas av de fyra vännerna
Rickard, Eddie, Peter och Jesper i en liten verkstad
i Elisedal i Malmö.

2007

Bolaget ombildas till aktiebolag och får namnet
Sann Smide AB.

2015

Båda företagen har blivit certifierade för EN 10902 (kvalitetssäkring inom bärande stålkonstruk-

2014

Malmö Stålteknik har vuxit till tio medarbetare
och hyr 600 kvadratmeter i angränsande lokaler.
Kunder är bland andra Envac i Helsingfors och
Kommunhuset i Lund tillsammans med Rekab.
Sann Smide utses till Gasellföretag som ett av de
snabbast växande företagen i Sverige.

2017

Malmö Stålteknik börjar bygga The Point i Hyllie

tion) och 3834-2 (kvalitetssäkring inom svetsning).
Sann Smide öppnar upp den nya avdelningen
Projektering och konstruktion.

2018

Malmö Ståltekniks omsättning har ökat med 35 %
på ett år, och företaget flyttar till större lokaler på
Fårögatan 6.
Sann Smide är nu ledande inom projektering och
tillverkning av specialdesignade stålkonstruktioner.

under PEAB. Sann Smide utvidgar lokalerna även
till Koksgatan 9 och finns nu på nummer 9–15.

2020

Bröderna Rickard och Eddie tar själva över Malmö
Stålteknik.

2019

Sann Smide investerar i nya maskiner för att kunna
täcka alla kundernas behov utan hjälp utifrån, och
samarbetar med marknadens ledande företag.

2021

Sann Smide AB och Malmö Stålteknik AB går
samman och ägs numera av brödera Svaneborn.
Därmed kombineras all kunskap och erfarenhet
för att kunna ge kunderna ett ännu bättre och
effektivare erbjudande.

Vi arbetar i enlighet med
FN:s globala hållbarhetsmål
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Vi hjälper våra kunder att
bygga Sverige
Varje medarbetare på Sann Smide och Malmö Stålteknik arbetar nära tillsammans för att hitta de bästa och effektivaste
lösningarna i varje unikt projekt. Till exempel kan våra medarbetare på projekterings- och konstruktionsavdelningen kliva
rakt ut till kollegerna i verkstaden för att rådgöra med dem om en detalj. Eller så kanske någon i verkstadspersonalen får
en briljant idé, som är ännu bättre än ursprungstanken under projektets gång.
Vår kunskap är våra kunders trygghet. Att anlita oss är ett säkert val av en partner som alltid presterar oavsett vilka behov
som finns. Vi finns i Malmö, men vi kan utföra arbeten i hela södra Sverige.

Tillsammans bygger vi framtidens Sverige!
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Byggsmide

Byggnadssmide är vårt flaggskepp.
Vi tillverkar och levererar alla
typer av byggnadssmide, allt från
den enklaste grind till kompletta
konstruktioner i stål, rostfritt och
aluminium.

Kalkylering och projektering

Vi utför kalkylering inom stålentreprenader och projektering inom alla
smidesentreprenader.

Entreprenad

Entreprenad är vårt största område
och innefattar allt från mindre stålkonstruktioner till nybyggnation av
skolor, bostadshus och plåthallar.

Montage

Vi utför allt från enklare montagearbeten till avancerade stålkonstruktioner.

Verkstad

Vi har nu två verkstäder att ta till
vara för att utföra våra fina projekt.
En yta om ca 17000 kvm att röra oss
på för att förbereda och tillverka
våra projekt.

Service och underhåll

Vi utför service, reparationer och
underhåll på allt från stora projekt
till små och akuta oplanerade uppdrag. Under 20 år har vi servat 1 000
containrar för Sysav per år, och vi har
serviceavtal med MKB för löpande
underhåll som räckeentreprenader,
dörrbyten och säkring efter inbrott.
Vi löser också oförutsedda reparationer, som påkörda portar, riktning av
dörrar och grindar, svets och mekanik. Kontakta oss när som helst så
hittar vi en lösning.
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En komplett
smidesverkstad
Smidesverkstaden är hjärtat i vår verksamhet. Vi har en bred och
modern maskinpark, vilket ger oss möjlighet att ta oss an unika jobb.
Att vi har allt våra kunder behöver under samma tak gör att vi kan arbeta 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.

Malmö Stålteknik | 7 | Sann Smide

Vår process

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

PROJEKTERING

MONTERING

Kunden kommer in med en grov skiss, i tanken eller på

Produkten monteras/installeras. Kunden är nöjd och vi

papper. Tillsammans diskuteras ett förslag fram.

är stolta över ett väl utfört arbete!

RITNING

CERTIFIKAT

Våra erfarna konstruktörer tar fram en 3D-ritning på

Som kund får du sedan certifikat för din produkt. Certifi-

arbetet eller produkten som ska tillverkas.

katen försäkrar dig om att alla krav som ställs är upp-

TILLVERKNING

Vårt team tillverkar produkten enligt ritningen.

fyllda, att du kan exportera dina produkter till övriga
Europa och att din produkt är kvalitetsstämplad och
därmed konkurrenskraftig.

Våra certifieringar – din trygghet

Vi är certifierade enligt SS EN-1090, ISO 3834 och ISO 17660 – Behörighet TR-stål.
Alla våra svetsare har licenser i enlighet med EN-287-standard.

Tillsammans bygger vi framtidens Sverige.

ISO 3834-2:2005
EN 1090-2:2009

Kontakta oss för snabba kvalitetsleveranser till rätt pris
Växel: 040 626 60 00
kontakt@malmostalteknik.se
Postadress: Fårögatan 6, Malmö
Sann Smide verkstaden: Koksgatan 9, Malmö
Malmö Stålteknik verkstaden: Fårögatan 6, Malmö
www.malmostalteknik.se • www.sannsmide.se

www.svetsochtillbehor.se
0411-553600 order@svetsochtillbehor.se

Detta kunde varit ditt budskap...

G ÖR M E R
MÖJLIGT

Vi erbjuder unik service med ett brett
sortiment av armering och balk.

G Ö R M E R M ÖJ LI GT
Välkommen till Stena Stål

V i e r b ju d er uni k s e rvi c e m e d et t brett s orti m e n t a v s t å l produk t er oc h t j ä n s t e r.
www.stenastal.se

Vä l ko mm e n t i l l
St en a St å l i He l s i ng b org

Gör mer möjligt.

0 4 2 -2 0 1 2 2 0
www.s t ena s t a l . s e

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 20557 • www.jssverige.se

Hör av dig till våra annonskonsulter på
040-699 09 00 eller hello@jssverige.se

