STÅLKONSTRUKTIONER • RÄCKEN • GRINDAR

Tranås Byggsvets

Vi älskar
stål

Stål har en lång svensk tradition
där kunnandet förädlats under
generationer. Vi har en passion för
stålets möjligheter. Det är starkt,
vackert och formbart. Det går att
bygga, konstruera och variera i det
oändliga.
Vi har varit med länge
Tranås Byggsvets förvaltar stolta traditioner inom
stålhantering. Företaget bildades 1969 av Stig
Engström och ägs nu av barnen Magnus och
Maria. Vi är det lilla smidiga familjeföretaget med
de resurser som krävs för de jobb vi åtar oss.
Vi har flera starka ben
Med utgångspunkt från Tranås
har vi genom åren utfört mängder med arbeten i stora delar av
Småland och Östergötland. Våra
specialiteter är byggkonstruktioner, räcken och grindar. Men
tveka inte att fråga oss när det
gäller något annat som ska
utföras i stål eller annan metall.
Vi arbetar även med industri-

underhåll, produktionshjälpmedel samt skyddsprodukter som galler för fönster och dörrar. Vi har
både bredd och kunnande.
Vi håller vad vi lovar
Våra yrkeskunskaper är väl dokumenterade genom
en lång rad referenser. Våra kunder uppskattar
också vårt sätt att arbete med att hålla tids- och
kostnadsramar. Eller enklare uttryckt: Vi håller vad
vi lovar. Och lite till…
Kvalificerade partners
Eftersom ingen kan vara bra på allt, har vi utvecklat
ett nät av kvalificerade samarbetspartners.
Bröderna Edstrand är vår huvudleverantör av stål
och vi har ett nätverk av konstruktörer, designers
och arkitekter vi kan anlita för varje specifikt behov.



Stålkonstruktioner


Vi har medverkat vid ett stort antal byggprojekt där vi svarat
för stålkonstruktionen. Här några exempel. Fråga oss gärna –
och fråga gärna våra tidigare kunder – om pris och kvalitet på
de arbeten vi utför.





 Combitrans/Transflex, Jönköping. Peab.  Entresolplan. IVT, Tranås.
 Värmeverket, Tranås. Plattformar m m.  Telesteps, Tranås. Skärmtak.



Räcken, grindar m m
Syns det att vi älskar stål? Vi hoppas det,
för när vi får skapa räcken, grindar och
annat där vi verkligen kan utnyttja stålets
möjligheter, så stortrivs vi. Du kan välja
några av våra tidigare lösningar, komma till
oss med din ritning eller be oss skapa
något som passar dig.







 Grind. Tranås.  Balkongräcken. Tranåsbaden, Tranås.  Crosinox  Skärmtak

CCJ

Välkommen
att kontakta oss
Du möter ett väletablerat familjeföretag som har
stålkonstruktioner i generna. Vi har också en tradition
Stockholm

Tranås
Göteborg

av att alltid ställa upp för våra kunder. Vi vet att bra
jobb och nöjda kunder betyder att vi får fler kunder.

Jönköping

Fråga oss om offert, tidsplan och om du vill förslag
Malmö

på färdiga konstruktioner. Vi håller det vi lovar och tar
ansvar hela vägen.
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