KVALITET TIL TIDEN – SAMMEN NÅR VI I MÅL

360 grader
Fra kontoret (fra en af de 2
haller)

PRODUKTIONSUDSTYR I STÅL
AF HØJ KVALITET
SteelXperts er en moderne, ordreproducerende
virksomhed, som arbejder inden for alle områder af stålindustrien. Virksomheden laver bl.a.
opbygning og montage af produktionsudstyr
til fødevareindustrien, som vi særligt har stort
knowhow inden for. Vi har kunder i ind- som
udland.

Vores lokaler og værksted, som ligger i Holstebro, har knap 50 ansatte, der alle hver især har
gode kompetencer inden for netop deres felt.
Med mere end 30 års erfaring og samarbejder
med nogle af Danmarks største fødevareindustrier er du garanteret den bedste kvalitet og
service i et samarbejde med SteelXperts.

Med GoZee-appen bliver brochuren levende
Gå på opdagelse i brochuren med en smartphone eller tablet via GoZee-appen, og find 360°-panoramaer,
fotogallerier, cinemagraphs og direkte webadgang ved hjælp af augmented reality.

GoZee: Sådan kommer du i gang på 30 sekunder
1. Indtast ”GoZee” i søgefeltet i App Store eller Google Play,
og download appen på din smartphone eller tablet.

360º-panorama

Fotogalleri

2. Åbn appen, og brug den på sider med GoZee-ikonet.

Cinemagraph

Webikon

DIN GARANTI
FOR KVALITET
Hos SteelXperts er kvalitet gennemgående for alle
faser af din opgave. Med mange års erfaring bag os
kan vi garantere et højt serviceniveau fra start til
slut.
Vi råder over en moderne maskinpark og en stab af
veluddannede medarbejdere, hvilket er din garanti
for veludført kvalitetsarbejde. Vi udfører kvalitetskontrol, mærkning af svejsninger og evt. videoskopi
af svejsninger i rør på op til 20 meter med mulighed
for video og billeder.
Vores store viden inden for materialer og deres
anvendelse stiller vi gerne til rådighed for vores
kunder. Skulle dele af en ordre ligge uden for vores
arbejdsområde, finder vi den rigtige løsning sammen med en af vores dygtige samarbejdspartnere,
så vi stadig er garant for levering af den komplette
løsning.
Vi leverer også altid til tiden og har almindeligvis
kort leveringstid.

Når I vælger at arbejde sammen med
SteelXperts, får I en samarbejdspartner som:
•

har stort knowhow inden for
mange felter

•

altid overholder aftalte tidsplaner

•

giver opfølgende tilbagemeldinger

•

altid sørger for at gøre arbejdet
helt færdigt.

CERTIFICERET
SAMARBEJDSPARTNER
Vi stræber altid efter at gøre det allerbedste og
efterlever derfor de krav af certificeringer, der er
af ISO 3834-3 og EN1090. Vi er desuden autoriseret
VVS-installatør og lever op til Fødevarestyrelsens
smiley-ordning.

Lundholmvej 27, 7500 Holstebro

DET SIGER VORES
KUNDER OM OS
”Vi har siden 2012 benyttet SteelXperts
som fast samarbejdspartner på opbygning af units samt montage og installation hos vores slutbrugere. Det kendetegner SteelXperts at levere høj kvalitet
samt levering til tiden. Vi oplever, at der
er styr på såvel interne som eksterne
kvalitetsprocedurer, hvilket vi ser ved
en ensartet og konstant høj kvalitet i
vores målinger. På montage og installation hos slutbrugere, hvor SteelXperts
agerer vores ansigt udadtil, oplever vi
en professionel og kundeminded tilgang
samt en god situationsfornemmelse.”
- Tetra Pak Solutions

VI LØFTER DIN VIRKSOMHED
Kran og transport
Minikraner
Køreplader
Vakuumåg
Skibscontainere
Lagerhotel
Øster Trabjergvej 4, Borbjerg | 7500 Holstebro | M 2144 0555 | mb@mbtransport.dk | www.mbtransport.dk

DÆKKER MANGE
BEHOV INDEN FOR
STÅLPRODUKTION
En stor del af SteelXperts’ produktion går til
mejerier, bryggerier samt andre virksomheder
inden for fødevare- og nydelsesmiddelindustrien, hvor kvaliteten er afgørende for produktsikkerheden. Vi producerer også stålvarer
til den almene industri.
På baggrund af vores store erfaring og fleksibilitet kan vi herudover dække mange andre
behov. Tag os gerne med som sparringspartner hele vejen fra idéskitse til færdigt anlæg
— vi har masser af knowhow, som I kan drage
fordel af.

VI UDFØRER BL.A.
•

Ingeniørarbejde

•

Tegningsarbejde og dokumentation i Inventor

•

Udvikling af prototyper

•

Fremstilling af halvfabrikata

•

Opbygning og afprøvning af units, tanke og beholdere

•

Udførelse af montagearbejde

•

Vandskæring af pladeemner i stort set alle materialer

Vi klarer både små og store serier med emner fra
0,5 mm til 200 mm.

Hostrupsvej 4 · 7500 Holstebro · T 9610 6161
Torvegade 2 · 7600 Struer · T 9684 2000
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