VI HAR STÅLKONTROLL!
Vi produserer og monterer stålbygg iht 1090 (CE-merket), og vi tar det meste av
oppdrag innen sveising, mekanisk produksjon og maskinering

Harstad Stålmontasje Drift er en solid underleverandør
for større entreprenører. Vi produserer og monterer
komplette stålbygg etter kundens ønske og behov. I tillegg
til produksjon av bærende stålkonstruksjoner, leverer og
monterer vi takplater, hulldekker og sandwichvegger, og
har levert materialer og konstruksjoner for blant annet
Circle K, Forsvarsbygg og Forsvaret.
I år 2010 ble Harstad Stålmontasje Drift etablert som eget
firma, og er nå en av få 1090-sertifiserte produsenter av
lastbærende konstruksjoner i regionen. Ralf Johansen
var den gang daglig leder og er en av grunnleggerne av
Harstad Stålmontasje i 1997. I 2014 tok Knut Danielsen
over rollen som daglig leder, og firmaet har nå over 15
ansatte - samt 2 lærlinger.
Vi er en allsidig bedrift, som leverer alt innen stål. Blant
annet tar vi på oss mindre oppdrag, som produksjon
og montering av trapper og rekkverk. Samtidig som vi
har større oppdrag, som å montere stålbæring for eien-
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domsbygg, næringsbygg, hotell, skoler, parkeringshus
m.m. Stål er et fleksibelt byggemateriale med mange
gode kvaliteter. Ikke bare er stål sterkere og mer varig enn
en del andre byggematerialer, det er også miljøvennlig,
nøyaktig, og kostnadseffektivt.
Vi er en godt utstyrt bedrift, som har lastebilkran på 35
m + jibb, ulike trucker og 5 lifter som leies ut, der den
største har en rekkevidde på 40 m. Dessuten har vi også
et plasmaskjærebord der vi kan skjære ut nøyaktige deler
i stål og aluminium.
Harstad Stålmontasje Drift var med å lage verdens
største klesklype. Klesklypen er laget i forbindelse med
tiårsjubileet til Bakgård-festivalen i Harstad. Den var på
640 kg, og kom dermed med i Guinness Rekordbok. Våre
kontorer og verksted er plassert i Harstad, og her kan
privatkunder komme for å få små og store ting reparert.
Det kan f.eks. være en traktor, gravemaskin, tilhengere
og det meste som er gått i stykker.

Harstad Stålmontasje Drift
er DNV-GL sertifisert ihht.
ISO EN 1019-1
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AEO Harstad
Tlf: 77 05 76 20
Epost: harstad@aeo.no
www.aeo.no
Åpent: Man - fre:
07.30 - 15.30
(lørdag stengt)

Adresse:
Mercurveien 33,
9408 Harstad

www.norskstaal.no
Stål - Aluminium - Rustfritt - Armering

Proffe kunder trenger
proff leverandør!
Våre hovedprodukter i mekanisk verksted er
trapper og rekkverk, spiraltrapper, gitterrister,
gangbaner, fotskraperister og trinn.

Coatings
www.malproff.no

Din leverandør av:
Jotunmaling • Kjemikalier
Kompositt • Gulv
Verktøy og tilbehør

Vi har eget varmforzinkingsanlegg, og foruten
å behandle egne produkter, har vi en betydelig
produksjon for andre kunder.

72 89 62 00 post@ferrozink.no
www.ferrozink.no

