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FORMMAX HAR
UTÖKAT OCH FLYTTAT
TILL NYA LOKALER
Nu har vi flyttat in i nya lokaler på
Maskingatan 6 i Örebro. Då vi
har både större och bättre
lokaler kan vi gå vidare i vår
utveckling med en ökad
kundservice och fler
ändamålsenliga produkter.

PROJEKT LIGHTHOUSE I NACKA

Strängbetong är nu i full gång med att montera stommen på JM’s projekt Lighthouse i Nacka.
Det är en mycket speciell och läcker arkitektur och läget är samtidigt det bästa tänkbara på
Kvarnholmen och med utsikt mot Djurgården och båtarna. Vi har levererat Monteringsstöd och
AluUp. AluUp används som torn till balkongerna som börjar en bra bit upp på fasaden.
Montageledare, Henrik Nilsson

F270  NYTT
MONTERINGSSTÖD
Vi har fått in första sändningen av det helt nya
monteringsstödet F270. Staget är ställbart

F270  NYTT
MONTERINGSSTÖD
Vi har fått in första sändningen av det helt nya
monteringsstödet F270. Staget är ställbart
mellan 2,352,75 och väger endast ca. 10 kg.
tillsammans med att lastkapaciteten är hög. Vi
tror att det här staget kommer att vara mycket
lämpligt till framför allt projekt med lite lägre
vägghöjder. Hör av er om ni är intresserade.

ALUUP 300

Vi har nu också ALUUP 300, ställbarhet 1,78
3,00 m., vilket innebär att vi nu har alla
modeller i AluUpsystemet med längder från
1,78 upp till 6,25 m. Då stämpet är lite kortare
och klarar laster upp till 88 kN så passar det
bra till t.ex. balkonger eller ställen med stor
last. Vi har också ökat mängden med ramar så
att vi kan bygga torn med bredderna 1,0, 1,5
och 2,3 m.

NYTT ANSIKTE
PÅ FORMMAX

Mattias Andersson har börjat hos oss som
materialansvarig. Som sådan sköter han allt
från lagerlogistiken och inköp till underhållet av
våra produkter och är med andra ord en riktig
nyckelspelare för oss. Mattias har tidigare
jobbat flera år på Hünnebeck så han känner väl
till våra produkter.

FORMMAX EMTIPS
Nu är vi i full gång. Ställningen är väldigt
jämn och slutresultatet presenteras
senare. Spänningen är olidlig!

GLAD SOMMAR ÖNSKAR
VI PÅ FORMMAX

Vi håller öppet hela sommaren men med lite lägre kapacitet.
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