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Vi har lång erfarenhet av att leverera 
armeringsstål och samarbetar med några 
av Europas största producenter av armer-
ingsstål och armeringsnät – alla förstås 
anslutna till SBS-kontrollen.
   Vi har den armering du behöver - allt från 
armeringsnät till armeringsstål i olika lager-
längder samt ILF – givetvis från SBS-god-
kända verkstäder. Som anslutna till SBS-
kontrollen kan vi garantera hög kvalitet. 
  Dessutom kan vi hjälpa dig med över-
kantsstöd, nätstöd, markdistanser, armer-
ingsskarvar och murverksarmering. 

Stort sortiment
Från våra lager runt om i Sverige sker lever-
anserna snabbt med vårt omfattande tur-
bilssystem. Att vara nära kunderna tror vi är 
en förutsättning för att ge rätt service.
   Se oss gärna som en fullsortimentsgros-
sist. Vårt lager är både brett och djupt och 
vi har många års erfarenhet och hög kom-
petens inom området. Tveka inte att höra 
av dig med önskemål.

Vänd dig till oss när du vill ha armeringsstål eller armeringsnät. Med vårt 
kunnande och breda kontaktnät ser vi till att du får rätt kvalitet i rätt tid. 
Från våra många lager levererar turbilarna materialet direkt till dig.

Stena Stål levererar 
det stål du vill ha, i det 
utförande du behöver
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Vi tillhandahåller äVen roStFri och SyraFaSt arMering. 
KontaKta oSS Så berättar Vi Mer. 

HöjD (mm)

50, 70, 90, 110, 130, 150, 170, 190, 
210*, 240*                 *ej i eget lager

ArmeringSnÄT
I kVALITET NPS 500/B500BkR FRåN 
SBS-ANSLuTNA TILLVERkARE.

NäTTyP NPS 500 FoRmAT (m) VIkT (kg/ST)

5100 5,85 x 2,35 43

5150 5,00 x 2,30 24,4

5200 4,85 x 2,25 17,6

6100 4,95 x 2,35 52,5

6150 5,00 x 2,30 35,1

6200 4,85 x 2,25 25,4

7150 5,90 x 2,30 56,3

8150-5 5,00 x 2,30 62,5

8150 F* 5,95 x 2,35 64,9

9150 F* 5,85 x 2,40 81,1

10150 F* 5,90 x 2,45 101,7

öVRIgA LAgERNäT I kVALITET NPS 500.

NäTTyP NPS 500 DImENSIoN VIkT (kg/st)

5150-2,5 Halvnät 2,45 x 2,30 m 12,06

5200-2,5 Halvnät 2,45 x 2,25 m 9,03

5150-skarv Skarvnät 2,30 x 0,6 m 2,93

6150-skarv Skarvnät 2,30 x 0,6 m 4,2

VL-9300 spar Väggnät 3,95x2,40 28,9

kVALITET B500BT  ENLIgT 
STANDARD  SS-ENV 10080 NAD-S

ArmeringSSTål

DIm (mm) 6 8 10 12 16 20 25 32

6 m x x x x x

12 m x x x x x x x

Kontaktperson

Direktnummer

För att helheten ska bli bra behöver varje liten del hålla 
måttet och fungera ihop med de andra.
 Stena Stål erbjuder ett brett sortiment av stålpro-
dukter som till exempel balk, armering, rör, plåt, stång-
stål, verktygsstål, legerat konstruktionsstål, smide och 
gjutgods. Dessutom är vi ledande inom figurskärning 
och CNC-bearbetning.
 Nu har vi ännu större möjligheter att tillgodose dina 
krav på allt från lagerhållning, snabba leveranser och 

vidareförädlade stålprodukter, till specialistkompe-
tenser och helhetslösningar. Vi har ökat vår produkt-
palett inom i stort sett alla områden som handlar om 
stål, och då framför allt vidareförädlat stål.
 Vi är övertygade om att det blir enklare för dig 
som kund om vi finns nära dig. Därför finns vi idag på 
över tjugo platser över hela Sverige och även i Norge. 

Kontakta oss idag, så hjälper vi dig att lägga pusslet.

en del av din styrka

PRoDukT HöjD (mm) BREDD FoT

kloss SmD, 30-40 30-40 90 mm

kloss SmD, 40-50 40-50 90 mm

kloss, vägg & valv, 30-35 30-35 spikbar

DLm 30 30 längd 2 m

Najtråd 1,5 mm. 25 kg/kartong

Tillbehör

överKAnTSTöD
nÄTSTöD för öK-ArmeringAr Typ beviSol.

*Fingerskarvade nät


