
Sveising-Bygg AS
Et ekspanderende selskap innen 
metall-bearbeiding og bygg i Norge og 
resten av Europa. Vår viktigste verdi er å ha 
en effektiv holdning til alt vi gjør.

Sveising-Bygg AS er en familieeid bedrift med ansatte i 
flere generasjoner. Vi har sterke tradisjoner og et godt 
renommé som er bygd opp over flere år. Dette er 
egenskaper som går godt sammen med den siste 
utviklingen innen metallbearbeiding og bygg. Arbeidet 
vårt gjør at vi raskt kan løse alle oppgaver i tråd med 
ønskene fra våre partnere og kunder. Selskapet vårt har 
svært gode ingeniører, byggfolk og metall-spesialister, 
noe som gjør at vi alltid finner de mest effektive og 
lønnsomme løsingene for kundene våre.
Vi arbeider hardt for å hele tiden forbedre oss og bruker 
prinsippene i det såkalte LEAN-systemet. Dette  betyr 
bl.a å ha fokus på å redusere kundens kostnader og for å 
bli mer effektive og for å levere kvalitets -produkter til 
kundene våre. Sertifisering i henhold til ISO 9001 og ISO 
3834-2 er bevis på vårt høye spesialist og 
kompetansenivå.
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Din pålitelige 
samarbeidspartner innen

metallarbeid og bygg



METALLKONSTRUKSJON
Sveising-Bygg AS tilbyr produksjon av 
metallkonstruksjon til industri og 
privatbygg samt til verktøyindustrien.

Vi bruker den nyeste teknologien som sikrer markedets 
høyeste kvalitetsstandarder.
For øyeblikket leverer selskapet en lang rekke tjenester 
innen metallbearbeiding. Vi arbeider med jernholdige 
metaller, rustfritt stål og aluminium. Vi setter sammen 
strukturer av halvfabrikata, som enten er prefabrikkert 
eller produsert av oss.
Vi utfører alle metallbearbeidende operasjoner i vårt 
eget moderne produksjonsanlegg, og derfor kan vi tilby 
korte produksjonstider og levere høy kvalitet ved å bruke 
våre kvalifiserte spesialister, mens prisene våre ligger 
under markedspris.

BYGG
Vi utfører alle typer byggarbeid – fra 
utforming til full implementering. 
Kvaliteten oppfyller EU-standard.

Sveising-Bygg AS tilbyr oppføring av industri og 
næringslokaler, samt privathus og flerboligbygg, 
idrettshaller og lagerbygninger. Vi utfører også 
interiørarbeider, landskapsarkitektur, plassrenovering og 
riving av gamle bygninger. Våre dyktige arkitekter, 
ingeniører og byggmestere leverer alle slags 
byggtjenester til konkurransedyktige priser i tråd med 
kundens ønsker.

UTLEIE AV PERSONELL
Vi tilbyr kvalifiserte spesialister med bred 
erfaring og ekspertise som passer til 
kundens spesifikke behov.

Vårt mål er å finne de rette personene til ditt behov 
mens du som kunde fokuserer på å utvikle virksomheten. 
Vi velger kvalifiserte medarbeidere ved å foreta 
intervjuer og vurdere deres kvalifikasjoner og vi tar i det 
hele tatt hele rekruttering  og bemanningsprosessen  for 
deg som kunde. I databasen vår finnes de beste 
fagfolkene som står klare til straks å starte arbeidet og 
gjennomføre det aktuelle prosjektet til tiden. Vi har også 
arbeidstakere fra andre land. Vi kan hjelpe disse med å 
skaffe de nødvendige papirene for oppholds- og 
arbeidstillatelse som kreves i Norge. Dette vil redusere 
kundens kostnader i betydelig grad.

SVEISETJENESTER
Vi kan tilby alle typer sveising: MIG/MAG, 
MMA og TIG i henhold til EN ISO 9606-1/ EN 
ISO 9606-2.

Tjenestene våre kjennetegnes alltid ved bruk av 
høyteknologiske prosesser. Våre ansatte er folk med 
kvalifikasjoner som alltid er beredt til å jobbe med ny 
teknologi, noe som gjør at de kan utføre arbeidet raskt og 
effektivt. Alt arbeid utføres i henhold til de strenge 
retningslinjene i sveisekravene i WPS/WPQR og i samsvar 
med alle standarder.

RENGJØRING, SLIPING OG 
LAKKERING I FORBINDELSE 
MED STØPING
Selskapet vårt tilbyr effektiv rengjøring av 
støpegods – en lang rekke jernholdige og 
ikke-jernholdige metaller med spesialfelt 
innen grått og høyfast støpejern.

Vårt bearbeidingssystem er konstruert for samtidig 
produksjon med bruk av moderne nettbaserte 
programmer, noe som gjør at vi kan reagere raskt og 
konfigurere spesifikke produkter. I Sveising-Bygg AS satser 
vi på å ha et tett samarbeid med kundene våre.  Takket 
være effektive produksjonsmetoder kan vi holde 
kostnadene nede og samtidig levere støping av høy 
kvalitet, noe som kommer til uttrykk gjennom vår 
sertifisering i henhold til ISO 9001: 2008. Vår avdeling for 
kvalitetskontroll sjekker produktet før det sendes til kunden. 
Vi sporer og styrer produksjonsprosessen og er en pålitelig 
og konkurransedyktig partner for en lang rekke selskaper i 
Norge og resten av Europa.


