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SELSKAPET ER ET AV
LANDETS STØRSTE KOMPETANSESENTER INNEN STÅL

Nordic Steel har siden oppstarten i 1998 posisjonert 

seg som et av Norges mest seriøse stålsenter innenfor         

avansert platebearbeiding og sveis. Dette er en posisjon 

vi er veldig stolt av. Vi leverer mekanisk produksjon og 

prosjektledelse av høy kvalitet til kunder i alle segmenter. 

Selskapet har en lang referanseliste fra flere av de store 

aktørene i både oljebransjen, oppdrettsnæringen, bygg-, 

anlegg, infrastruktur, samferdsel og HVAC.

Flere og flere produksjonsbedrifter kommer til oss for å 

få løst problemer og for å få levert biter av egen produk-

sjon. Vi får være med på å skape noe nytt hver dag og er 

en viktig brikke i den store helheten. Det er vi stolte av. 

Evnen til å hive oss rundt og se nye muligheter, ligger i 

sjelen vår. Det vi har fått til hos oss er gjennomtenkt og 

bygd opp over tid. Vi jobber hardt, og vi flytter adskilli-

ge grenser underveis. Så er vi alle innforstått med at det 

gjelder å levere hver bidige dag og alltid være der for våre 

kunder. Det er sånn det er, og det er sånn det må være. 

Det er derfor vi sier, 

a part of great solutions!

Enda er potensialet stort. Ute i markedet blir vi møtt med 

respekt for den jobben vi gjør. Det gjør oss ydmyke og 

enda mer fokuserte. Nordic Steel står som en eneståen-

de eksponent for hva den jærske ånden egentlig handler 

om. Redelige og jordnære folk, javisst - men også solid 

kunnskap, investeringsvilje og pågangsmot. 



SAMFERDSEL

Tunnel og vei

Vei- og brurekkverk

Park, hage og offentlige rom

Kompetanse i produksjonen

s. 4 - 9

s. 10 - 21

s. 28 - 47

s. 48 - 51

Innhold

Alle produktene som er fremvist i produktkatalogen er kun 
til illustrative formål. Med dette mener vi at dimensjonene, 
materialtypene, form og farger kun er illustrerende og er på 
ingen måte begrenset til designet fremvist i denne katalogen.

Fordi vi oppdaterer vårt sortiment av produkter løpende 
oppfordrer vi deg til å gå inn på våre nettsider for å se 
nyeste produkter og løsninger.

3

Rekkverk og trapper s. 22 - 27
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ALT VI PRODUSERER ER TUFTET PÅ
FUNKSJONALITET, BEHOV OG KOMPETANSE

Bygging av vei og tunnel krever ekspertise og ypperste kvalitet. Det samme gjør produksjon av det 

særs nødvendige utstyret som kreves for å drifte tuneller og veier. Med stor fleksibilitet i montasjen 

og med store tilpasningsmuligheter på våre produkter gjør vi det enklere for deg å innfri kravene. 

Sammen skaper vi tryggere veier.
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NordicMount    
Opphengsbrakett enkel

Universelt opphengsystem for montasje av fareskilt, opplysnings-

skilt og kjørefeltsignal i tunneltak. Fleksibel brakett med muligheter 

for tilpasning for flere typer tverrbjelker.

NordicMount
Høydehinder for tunnel

Høydehinder brukt for montasje både på gjengestag og innstøypningsgods i 

støpte tunnelportaler og betongkulverter. Brukes til synliggjøring og varsling av 

maksimal tillatte høyde for kjøretøy og beskyttelse av tekniske installasjoner. 

Leveres med godkjent refleksfolie.

NordicMount
Opphengssystem for skilt

Opphengssystem for montasje av fareskilt, opplysningsskilt og 

kjørefeltssignal i tunneltak. Leveres komplett som byggesett 

eller ferdig sammensatt.

Tunnel og vei



Tunnel og vei
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NordicMount
Festebrakett for rør

Robuste og montasjevennlige braketter for montering av rør. 

Utformet for enkel montasje av rør til vegg og tak. Klammer og 

brakett kan tilpasses alle dimensjoner.

NordicMount    
Brakett for veggmontert LED-skilt

En ypperlig løsning for montasje av elektroniske skilt på 

føringskant i tunnel. Kan tilpasses de fleste skilttyper og 

innfestninger. Ettergivende skiltinnfestning som leveres 

ferdig sammensatt. Innfestningen kan justeres i alle 

retninger, dette gir en veldig fleksibel bruk.

NordicMount    
Adapterplate

Solid adapterplate for bruk hvor det forekommer 

forskjellig boltemønster på fundament og mast/portalbein. 

Bøltemønster kan tilpasses alle typer master og portaler.

Fås i alle materialkvaliteter og overflatebehandlinger.
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NordicMount  
Stativ til elektroniske skilt

Stativ for elektroniske skilt og fartsmålertavler m.m. 

Stativet kan tilpasses alle typer bruk og er tilrettelagt 

for solcellepanel. Laget for montasje på tilhenger eller 

betongfundament. Stativet kan felles ned under transport 

og lagring. Vi kan også stå for montasje på både tilhenger 

og betongfundament.

NordicMount
Vinkelbrakett, brukerfeste for mast og portal

Løsning for montasje av skiltmast og portaler til betongkonstruksjoner. 

Brakettene kan tilpasses alle typer master og portaler.

Tunnel og vei

NordicMount    
Mast for ruteopplysning og sanntidsinformasjon

En meget elegant mast for alle typer infoskjermer, herunder ruteopplysning 

og sanntidsinformasjon. Produseres på mål tilpasset alle typer skjermer og har 

koblingsluke i søylen. Vi har løsninger med både mast og veggfeste eller feste 

til eksisterende stolpe. Masten kan fås i alle materialkvaliteter og kan leveres 

pulverlakkert i valgfri standard RAL-kode.



Tunnel og vei

Trafo
Mini A / Mini B

Høykvalitets trafodører som tilfredsstiller krav til ventilering. 

Med innstikksikker ventilprofil og FG klasse 3 godkjent lås, øker 

man sikkerheten og forhindrer kontakt med komponenter bak 

transformatordøren. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium 

som reduserer vedlikeholdsbehovet til et minimum.
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Trafo
Maxi

Høykvalitets tett trafodør. Med FG klasse 3 godkjent lås, øker 

man sikkerheten. Produsert i sjøvannsbestandig aluminium 

som reduserer vedlikeholdsbehovet til et minimum.

Dørene kan fås i alle dimensjoner med dørpumpe, dørlukker, filter, panikkbeslag m.m
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Trafo
Innstikksfri ventil/rist

Ventilen beskytter ventilasjonssystem mot innkommende 

regnvann samtidig som den lar luft strømme igjennom. Med 

innstikkssikker profil sikrer den også mot uønskede og farlige 

hendelser.

Trafo
Innstikksfri ventil/rist

Ventilen beskytter ventilasjonssystem mot innkommende regnvann 

samtidig som den lar luft strømme igjennom. Med innstikkssikker 

profil sikrer den også mot uønskede og farlige hendelser.

Trafo
Innstikksfri ventil/rist

Ventilen beskytter ventilasjonssystem mot innkommende 

regnvann samtidig som den lar luft strømme igjennom. Med 

innstikkssikker profil sikrer den også mot uønskede og farlige 

hendelser.

Tunnel og vei



VEI- OG BRUREKKVERK

EN DEL AV LANDSKAPET

Nordic Steel samarbeider med Oppland Stål på leveranse av vei- og brurekkverk. Sammen med landets fremste 

designere og ingeniører, kan du være sikker på at kravene til kvalitet og sikkerhet har blitt nøye gjennomtenkt i 

hvert steg av designprosessen. Med rask og problemfri montering blir rekkverket akkurat som planlagt. 

Du som kunde får et punkt å forholde deg til. Ved behov for lokale tilpasninger og spesialproduksjon 

leverer vi komplette pakker, tverrfaglig kompetanse og montasje. 
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Vei- og brurekkverk
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REKKVERK
FLEXSAFE VEIPANEL

FlexSafe™ er et nyskapende system for veisikring. Systemet bygger på industriell produksjon av bru- og veirekkverk, og er 

utviklet i samarbeid med den norske industridesigneren Per Farstad. Innenfor gjeldende sikkerhetskrav (H2/W2/V2) har vi 

lagt stor vekt på fleksibilitet og estetikk. FlexSafe™ er effektivt å planlegge med, samtidig som det er enkelt å montere.
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FlexSafe
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Tilbehør til FlexSafe

FlexSafe  
SPROSSEPANEL

FlexSafe  
BRØYTETETTET PANEL

FlexSafe  
LANGSGÅENDE PANEL
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SVV1

Brurekkverk Klasse H2
SVV1

Brurekkverket SVV1 er en videreutvikling av SVV2 i samarbeid med Statens Vegvesen. Rekkverket ble konstruert med 

det formål å kunne tilby et produkt som var noe smalere enn tidligere alternativ ved for eksempel smal vegbredde. 

SVV1 er også raskere og enklere å montere enn den tradisjonelle SVV2. Rekkverket tilfredsstiller kravene i H2/W4.



15

Tilbehør til SVV1

SVV1
LANGSGÅENDE PANEL

SVV1
KFU PANEL

SVV1
SPROSSEPANEL

SVV1
BRØYTETETT PANEL
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SVV2

Brurekkverk Klasse H2
SVV2

Brurekkverket SVV2 ble utviklet i tett samarbeid med Statens Vegvesen. 

På grunn av sin enkle montasje brukes rekkverket mye til rehabilitering. 

Rekkverket er solid og tilfredsstiller kravene i H2/W1. 

SVV2 er produsert i Norge og er lagervare.
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Tilbebør til SVV2

Oppland SVV2
LAVT SPROSSEPANEL

Oppland SVV2
UTEN PANEL

Oppland SVV2
HØYT SPROSSEPANEL

Oppland SVV2
HØYT SPROSSEPANEL
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FlexSafe GS

GANG- OG SYKKELREKKVERK
FLEXSAFE GS

FlexSafe™ GS er et nytt tilskudd i FlexSafe™-familien som dekker behovet for gang- og sykkelrekkverk. 

Produktet er utviklet for å ivareta de myke trafikantene sin sikkerhet. System og utseende bygger på 

FlexSafe™ brurekkverk. På den måten gjør man det mulig å skape et helhetlig visuelt miljø, der både 

brurekkverk og gang- og sykkelvegrekkverk benyttes tett inntil hverandre. Rekkverket tilfredsstiller 

kravene for gang- og sykkelvegrekkverk i håndbok N101.
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FlexSafe / Eidefoss GS

FlexSafe™ GS
SPROSSEPANEL

Eidefoss
GANG- OG SYKKELREKKVERK

FlexSafe™ GS
BRØYTETETT PANEL



20

Rekkverk

Jernbane
OPPLAND RØRREKKVERK

Vi leverer standard rørrekkverk til jernbanebruer. 

Rekkverket kan leveres med montering på fotplate eller 

for nedstøping, og kan også leveres med forskjellige av-

slutninger. Dette har vært standardrekkverket i en lang år-

rekke, uten forandringer. Rørrekkverket blir typisk anvendt 

over små kulverter langs jernbanen. Rekkverket oppfyller 

Bane NORs tekniske regelverk.

Jernbane
OPPLAND BESKYTTELSESSKJERM

Eidefoss GS rekkverk er en videreutvikling av et rekkverk 

konstruert for områdesikring ved et utkikksplatå. 

Gjennom utviklingen har vi sørget for flere bruksområder, og 

forenklet montering. Rekkverket tilfredsstiller kravene for 

gang- og sykkelvegrekkverk i henhold til håndbok N101.

Jernbane
MULTISTEEL FØRINGSSYSTEMER

Multisteel er et fleksibelt føringsveisystem for 

kabelfremføring langs jernbane. Det har et byggeklossys-

tem som er enkelt å montere og tilpasset norske forhold. 
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REKKVERK OG TRAPPER

EN DEL AV UTTRYKKET

Med høy grad av skreddersøm, konstruerer og produserer vi alle tenkelige trappemodeller med bærende 

stålkonstruksjon. Trappene er plassbesparende, fleksible, og samtidig enkle å montere. 

Kan leveres i de fleste materialkvaliteter med valgfri utførelse.

Rekkverk og trapper
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Rekkverk og trapper
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Modern S    
Standard rett trapp m/ stående spiler

Prisgunstig, elegant og barnesikker trapp med rekkverk. 

Håndrekken er plassert 100 mm over trappevange, som 

gir et luftig uttrykk. Kan kombineres med håndrekke i tre.

Modern D
Standard rett trap m/ dobbel håndrekke

Barnesikkert rekkverk som Modern S, med dobbel håndrekke. 

Den doble håndrekken gjør bruken lettere for barn og eldre. 

Rekkeverket også kombineres med håndrekke i tre.



Bas 1
Trapp med horisontale spiler

Enkel og prisgunstig standard industritrapp.

Passer både som rømning- og tilgangstrapp.

Rekkverk og trapper
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Bas 3
Trapp med horisontale spiler

Ved krav til industrielt design, kan Bas 3 med tre 

horisontale spiler være et godt alternativ.
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UTEMILJØ
DESIGN, FUNKSJONALITET OG HÅNDVERK

Vi går aldri på kompromiss med kvalitet og våre flinke utviklere og produksjonsarbeidere jobber med alle metaller. 

Løsningene, enten det er utvikling sammen med kundene eller vår egen løsning; kommer den alltid i høy kvalitet, 

med lang levetid. Alle produktene kan valgfritt pulverlakkeres i ønsket standard RAL-kode. 

Med oss som komplett leverandør får du alltid kun et punkt å forholde deg til.

Park, hage og offentlige rom
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Utemiljø    
FalcoLinea XXL

Denne multifunksjonelle sofaen er utviklet i samarbeid med annerkjente euro-

peiske designere. Denne sofaen er designet og produsert med tanke på et sam-

lende bybilde. Med integrert blomsterpotte, maler man samtidig det ellers urbane 

landskapet med en grønn børste. Ideelt til områder hvor tradisjonelle gatemøbler 

ikke passer til det arkitektoniske designet. FalcoLinea XXL kan enkelt bygges slik 

at den oppfyller områdets ønsker og behov.
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Benker

Utemiljø    
FalcoRelax

Med optimal fleksibilitet i utformingen, kan alle ståldelene 

pulverlakkeres i valgfri farge. Serien er avrundet i designet 

for å opprettholde høy ergonomi, som samtidig gjør den 

svært hærverk-resistant.

Utemiljø  
FalcoLinea

En kreativ og moderne tre-seter i auditorium-stil. Estetisk 

tiltalende som passer på moderne lokasjoner som på nye 

skoler, ved torgfornying og rundt omkring private bedrifter.

Utemiljø  
FalcoSinus

Denne moderne utendørs-sofaen kan fås i forskjellige vinkler 

og radius etter behov. Med pulverlakkerte ståldeler i akkurat den 

fargen du ønsker, vil den passe inn hvor enn du plasserer den.

Utemiljø    
FalcoLinea

Dette nyskapende moderne designet, kombinert med et robust og 

nordisk utseende, er tilgjengelig med og uten rygg. Konstruert av 

hardwood-spiler med en galvanisert stålramme, gjør dens estetikk 

det tiltalende for ethvert urbant miljø.



Utemiljø    

FalcoLinea

Galvanisert stålramme med hardwood-spiler i elegant 

utførelse. Stålrammen kan valgfritt pulvelakkeres i 

den fargen du måtte ønske.

Utemiljø  
FalcoNorma

FalcoNorma sofaen er preget av dens lekefulle 

utforming på sidene. Sidestøttene er laserskåret 

ut fra en stålplate. Sidene på denne kan også 

fås utformet med ønsket logo eller motiv som 

spesialleveranse.

Utemiljø    
FalcoLinea

Denne kreativt utformete utendørs-sofaen er tilgjengelig 

både med og uten armlene i valgfri utførelse.

Utemiljø
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Utemiljø  
FalcoLinea

En sittegruppe som er ideell for skoler, parker, byer, 

lekeplasser og kjøpesentre. Det unike sittesystemet 

gir arkitekter og designere stor fleksibilitet ved å 

skape samordnede løsninger for gatemøbler. 

Utemiljø  
FalcoSwing

Den unike utformingen til FalcoSwing gjør den svært 

hærverk-resistent på grunn av dens fravær av synlige 

bolter på setet. Den er også svært værbestandig.

Utemiljø    
FalcoBloc

Denne kreativt utformete utendørs-sofaen er tilgjengelig 

både med og uten armlene i valgfri utførelse.
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Piknikbord

Fås i flere varianter.
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UTEMILJØ
SYKKELSTATIV

For best tilretteleggelse av en så helsemessig og miljømessig gevinst som sykling er, er det essensielt å legge til 

rette for en brukervennlig parkeringsopplevelse. At man enkelt kan parkere sykkelen og vite at den er trygg, er en 

stor del av denne tilretteleggelsen. I en årrekke har vi levert robuste og plasseffektive sykkelstativ, 

sykkeltak, og sykkelboder av ypperste kvalitet. Produktene våre leveres 

med mulighet for valgfritt motiv eller logo utformet på.

Sykkelparkering
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Sykkelparkering

Utemiljø    
Standard sykkelstativ

Et enkelt og modulbasert sykkelstativ som passer de fleste 

prosjekter uavhengig av omfang, budsjett og lokasjon.

Utemiljø    
To-etasjes sykkelstativ

Dette to-etasjes sykkelstativet er produsert av robust 

varmgalvanisert stål ihht. BS EN ISO 1461. I og med at stativet 

er over to etasjer er det idéelt for plasser som skoler, stasjoner, 

shopping-sentre, og diverse private bedrifter.

NordicBike
Modulært sykkelstativ med valgfri logo

Et lettplassert stativ med fotplate som passer bra der store 

mengder sykler parkeres. Modulbasert og forlengbart med 

enkel montering. I hvilken som helst utførelse med valgfri 

logo eller ønsket motiv.

NordicBike
Sykkelstativ m/ valgfri logo el. motiv

Et lettplassert stativ som passer bra der store mengder 

sykler parkeres. Modulbasert og forlengbart med enkel 

montering. I hvilken som helst utførelse med valgfri logo 

eller ønsket motiv.



Sykkelparkering
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Utemiljø
FalcoLow

Et moderne og samtidig tidløst sykkelhus. Sykkel-

huset skjermer syklene for vanndråper og regn. 

Med stor fleksibilitet kan dette sykkelhuset fås i 

2m, 3m, 4m, og 5m i valgfri utførelse.

Utemiljø    
FalcoLok

Et massivt, tett og innbruddsikkert sted å parkere sykler. Denne 

massive sykkelboden måler hele 4,990 mm i front og 3,980 mm i 

dybden. Alle ståldelene til sykkelboden er varmgalvanisert ihht. BS 

EN ISO 1461 og kan fås pulverlakkert i valgfri RAL-kode.
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Utemiljø    

50 liters båsdunk

Denne lekre hærverk-resistente båsdunken er utstyrt 

med solid sikkerhetslås og en triangelformet nøkkel som 

leveres seperat for enkel tilgang til dunken. Båsdunken 

kan også fås med 70- og 100 liters tank. Leveres i 

ønskede farger mot tilleggg.

Utemiljø  
80 liters båsdunk

Denne 80-liters båsdunken kan leveres frittstående, 

boltet fast til bakken, eller festet til en betongblock for økt 

stabilitet. Pulverlakkert i valgfri farge gir denne båsdunken 

deg som kunde mulighet til høy skreddersøm.

Utemiljø    
Blomsterkasse

Massiv blomsterkasse med stilfull stålramme i 

valgfri utførelse og hardwood-spiler som sikrer 

et elegant uttrykk i ethvert miljø den plasseres.

Avfallsbeholdere og plantekasser
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UTEMILJØ | CORTEN
HVERT PRODUKT ER UNIKT

Den rike rustpatina-finishen til våre cortenstål-produkter har blitt godt mottatt i markedet. 

Karakteren og sjelen er unik i hvert eneste produkt vi produserer. 

Park, hage og offentlige rom
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Blomsterkasser

Utemiljø  
Rektangulær blomsterkasse

En elegant og allsidig blomsterkasse som enkelt 

kan kombineres med flere størrelser. Fås også 

betongfylt til bruk som terrorsikring.

Utemiljø  
Skrå, kvadratisk blomsterkasse

Tidløs og stødig kvadratisk blomsterkasse som 

både er vedlikeholdsfri og som fritt kan brukes 

til de fleste bruksområder. Fås også betongfylt 

til bruk som terrorsikring.

Fås i alle størrelser.

Utemiljø  
Rund blomsterkasse

Rund og fasjonabel cortenstål-blomsterkasse med rik 

rustpatina som glir glatt inn i det miljø den plasseres. 

Fås også betongfylt til bruk som terrorsikring.
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Park, hage og offentlige rom

Utemiljø  
Plantekant/Kantsteng

Plantekant i cortenstål som brukes som 

skille mellom bed, plen og gangareal.

Utemiljø  
Høy blomsterkasse

Høy plantekasse, som fungerer utmerket 

som avdeler i uterom. 

Utemiljø  
Lav rektangulær blomsterkasse

En lavere variant av den rektangulære blomsterkassen. 

Anvendes flittig i både parker, byrom, boligområder og 

på veiprosjekter hvor estetikk og sikkerhet står høyt.

Alle blomsterkasser kan leveres på ønskede mål og i ønskede former.
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UTEMILJØ | CORTEN

ELEGANTE OG TIDLØSE LØSNINGER

Velger man en cortenstål-fasade kan man forvente seg en varig fasade som praktisk talt lever og puster. 

Den vil preges over tid, og vil gi en slående rustpatina. Rusten skaper et beskyttende belegg som leger 

fasaden, noe som gjør den svært holdbar med et lavt vedlikeholdsbilde. Cortenstål utmerker seg også

til forskjellig bruk i uterommet, blant annet til utsmykking, gjerder, porter og skjermvegger.

Park, hage og offentlige rom
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Utemiljø  
Utsmykking

Cortenstål utmerker seg til forskjellig bruk i uterommet, blant 

annet til utsmykking, gjerder, porter og skjermvegger. Dette 

gir et kunstnerisk preg på uterommet. Det er fantasien som 

setter grenser på det som er mulig med cortenstål.

Utemiljø  
Corten Fasade

Platene kan tilpasses med det mønster og det uttrykk 

som ønskes fra kunden, for å gi et unikt særpreg.

Når produktene har nådd riktig nivå av rustpreging, forblir den slik, uten avrenninger.



Kompetanse i produksjonen

Vi har egne avdelinger innen design, teknisk, platebearbeiding, sveising og dokumentasjon.

Nordic Steel legger mye arbeid ned i sertifiseringer og god-

kjenninger. Dette er en kontinuerlig prosess i alle deler av 

vår organisasjon. Så er det også helt avgjørende for i det 

hele tatt å få lov til å drive med det vi gjør. Det går på sikker-

het, trygghet, tillit og kvalitet. Alt henger sammen med alt.  

Når du handler med Nordic Steel skal du aldri være i tvil 

om at du får det absolutt beste. Vi kan utstede sertifika-

ter og dokumentasjon på alt det vi leverer. Vi garanterer 

for både kvalitet og sporbarhet. 

Vi har jevnlige leveranser i henhold til 

DNV 2.7-1 og gjeldende NORSOK-standarder.  

Vi er selvfølgelig godkjent i henhold til: 

>> NS-EN ISO 9001:2015

>> NS-EN ISO 3834-2  

>> EN 1090- 1: 2009  EXC4

>> Achilles 

>> Sellihca 

>> TransQ

>> Startbank

>> Miljøfyrtårn

Vi skal være med, og vi har 
godkjenningene i orden.
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Utdannet iht. IIW (International Institute of Welding) har vi 

egen IWE-Senior prosjektleder, IWS-Sveisekoordinator  og 

IWI - Sveiseinspektør som tar seg av styringen av alle svei-

sede konstruksjoner hos oss. Sveiserne som jobber hos 

oss har sertifikater til å sveise med alle de kjente metode-

ne som kreves, til alle slags formål. 

Vi har ca 7000m2 produksjonslokaler med 20T traver-

skraner. Enkeltprodukter, serier, små- og store konstruk-

sjoner er alle like vanlige i vår produksjon. Og du kan være 

trygg! Her blir alt gjort etter gjeldende standarder og de 

strengeste kvalitetskrav. Dette er håndarbeid av meget          

høyt nivå. 

Dertil er prosedyrene ved sveising omfattende. Hos oss 

blir produksjonsoppfølging og sveisesømmer testet og  

dokumentert.  Vår egen sveisekoordinator(IWS) har ansva-

ret for at rutinene blir fulgt til minste detalj. 

Mot offshore har vi jevnlig leveranser iht. DNV 2.7-1 og 

gjeldende NORSOK-standarder. I tillegg leverer vi store 

bærekonstruksjoner iht. NS-EN ISO 3834-2, NS-EN ISO 

1090-1 EXC1-4 og Prosesskode 2 – håndbok R762 fra 

Statens  Vegvesen til bygg, anlegg og infrastruktur.

Nordic Steel har DNV-godkjente prosedyrer for følgende 

materialer i tykkelser opp til 80mm:

>> Karbonstål 

>> Aluminium 

>> 304 

>> 316 

>> Duplex 

>> Super Duplex

Om ønskelig legger vi gjerne flere spesialprosedyrer for 

deg som kunde.

Vi har sveiseingeniører av 
internasjonalt format. 
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Det er kundene våre som har gjort oss til det vi er i dag. 

Det er de som stadig vekk utfordrer oss, ber oss komme med 

faglige innspill på konstruksjon såvel som på ferdig løsning. 

Noen ganger snakker vi om store, sveisede konstruksjoner 

som det bare skal lages en av, og bare den. Andre ganger 

går det i mindre deler det skal produseres tusenvis av. Vari-

asjonen og mangfoldet i det vi gjør er med på å utvikle oss 

hver dag som bedrift. Vi er takknemlige og ydmyke for hver 

eneste utfordring vi får på bordet. Vi har en utrolig spennen-

de hverdag.

Vi har store ambisjoner på våre kunders vegne. 

Derfor legger vi hele vår ære i arbeidet for at resultatet skal 

bli best mulig. Vi vil alltid ha fokus på funksjon, produksjons-

vennlighet og ikke minst kvalitet. Gjennom vår tekniske av-

deling bistår vi våre kunder med å optimalisere produktene, 

enten det er i tynnplateform eller større kompliserte kon-

struksjoner. Om ønskelig er vi også behjelpelig med selve de-

signutviklingen. Våre folk har bred erfaring og lang fartstid 

med nettopp slike ting. Dette er viktige faktorer for å kunne 

ligge helt i tetsjiktet. 

Har du en god idé, 
kan vi bli med å utvikle den.
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