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Det ordnar vi, det löser vi…

Det är precis vad man vill höra när man presenterar sina idéer 

för en leverantör.

För att möta kundernas krav på kostnadseffektiva lösningar har 

vi utvecklat vår verksamhet från att enbart vara en stålrörsgrossist 

till att också erbjuda en stor variation av tjänster, allt från hjälp 

med materialval, lagring, kapning, bearbetning och montering till 

kompletta systemlösningar. 

Vår verksamhet präglas av ständiga förbättringsarbeten vad 

gäller kvalité och miljö.

Framför allt satsar vi på engagerade medarbetare som brinner för 

verksamheten och sätter våra kunder i fokus.

Vill ni utvecklas med oss?

DET ORDNAR VI,
DET LÖSER VI....
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MATERIAL..

Fråga Tuna Stålrör om en dimension och svaret 
blir “det ordnar vi”.

Tillsammans med våra kunder och samarbetspartners bygger vi 

upp det lager i den dimension och standard som efterfrågas.

Tiden då en grossist enbart var förknippad med lagring och lev-

erans av hela längder är sedan länge förbi. Kraven har med åren 

ökat och idag är vi en länk i Er materialförsörjning. 
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BEARBETNING..

Ni ställer kraven – vi levererar

En bearbetad produkt från oss är ett resultat av nära samarbete 

mellan våra tekniker och Er konstruktionsavdelning.

Tillsammans med våra samarbetspartners och Er tar vi fram rätt 

lösning för varje tillfälle. 

Kapning, bearbetning, värmebehandling, blästring, trumling, 

tvättning, målning, fosfatering, kromatering…

Kommer Ni på något mer - ring oss så ordnar vi det.
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MONTERING..

Montering är inte bara att skruva ihop  
två detaljer. 

Vi ser till att Era detaljer blir monterade till en färdig produkt 

paketerade i små till stora serier. 

Med andra ord, vi ordnar det… 
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KOMPLETTA SYSTEM..

Lika mycket som vi ser oss som en stålrörs-
grossist, lika mycket är vi ett tjänsteföretag 
och en samarbetspartner.

Mekanik, pneumatik, elektronik, montering av system.

Vi har resurserna och erfarenheten för att bli Er leverantör av 

kompletta systemlösningar.

Vi tar gärna på oss ett helhetsansvar – genom att vara den lev-

erantören som erbjuder kompletta lösningar. 

Med andra ord, vi löser det… 
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