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Hej! Här kommer vårt första nyhetsbrev som vi valt att kalla Formmax News.
Vi hoppas att vi på det här sättet lättare kan ge er information om nyheter och
andra tips som kan vara värdefulla för er. Har ni synpunkter på innehållet eller
andra idéer så är ni mycket välkomna att komma med förslag. Trevlig sommar
önskar vi på Formmax.

FORMMAX levererar

till projektet ”Lyckholms i Göteborg”
Alldeles intill E6 och Liseberg monterar just
nu Strängbetong betongstommen på kontorsprojektet ”Lyckholms” åt PEAB. Totalt ska
det byggas 19 000 m² på det gamla bryggeriet Lyckholms område. Vi på Formmax har
levererat monteringsstöd K440, klickfästen
och stämp till Sträng-betong. Montageansvarig på arbetsplatsen är Peter Jensen på
Strängbetong

TACK!

Stort tack till alla er som var med på vår kundundersökning. Vi ﬁck fram mycket nyttig information och
har redan satt igång arbetet med att vi gemensamt
kan förbättra returhanteringen. Vi kommer även att
titta på önskemålen om att gå vidare och utveckla
vårt säkerhetsarbete.
Vi har nu (som ett resultat från kundundersökningen)
börjat med att lägga mellanlägg mellan varje lager
stöd i häckarna samt banda alla stöd vid leverans.
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Nya infästningar och svetsfästen
Vi har utvecklat vårt samarbete med Fischer så att vi nu
kan erbjuda anpassade infästningar för våra monte-

ringsstöd där hänsyn har tagits till bl.a. tjockleken på
ändplattan och stödets lastkapacitet och annat.

Vi har förbättrat vårt ogalvade svetsfäste. Vi använder

nu en bättre färg som ger mindre rök än en traditionell
primer när man svetsar. Vi har också en påsvetsad
mutter i stället för skruv. Ändplattor och klickfästet

monteras till svetsfästet med den M16x40 skruv som
följer med vid leveransen. Svetsfästet ﬁnns på vårt
hyreslager.

Nyhet!

En nyhet i vår hyrespark är det nya stämptornet L21. Lasttorn L21 tar laster ända upp till
210 kN (21 ton) och har många fördelar som
enkelt montage, få delar och bra möjligheter
till avsträvning. Montaget kan vi utföra redan
på vårt lager för att anpassa till önskad längd
vid leverans.

Pågående projekt

Vi har just nu många intressanta projekt
igång där Formmax produkter används.
MOS, Stockholm
Biltema, Visby
NKS, Stockholm
Arenahotellet, Malmö
Universitetet, Örebro
Sporthall, Visby

ICA, Helsingborg
Kista Torn, Stockholm
Lyckholms, Göteborg
Krabbegatan, Simrishamn
Ankarskolan, Varberg

LÄS MER OM OSS PÅ www.formmax.se

