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Vi ser fram emot att få hälsa Er välkomna i vår monter 
14:41 i Hall B. Där kommer vi berätta om och visa upp 
vårt kompletta Alu-Up-system och många andra av våra 
starka produkter. Kom och diskutera med oss om just 
era erfarenheter och behov. Vi jobbar alltid för en tryg-
gare och säkrare arbetsplats, bättre och enklare logistik 
och nya lösningar inom prefab. Välkomna till oss!

KONTAKTA OSS 019‑25 13 40

Nordens största och mest dynamiska 
mötesplats för bygg- och fastighets-
branschen som ger ny kunskap, driver 
och bygger affärer. Nordbygg arrang-
eras jämna år på Stockholmsmässan 
och samlar då ca 900 utställande 
företag och runt 50 000 besökare. 

REGISTRERA DIG HÄR OCH FÅ DIN BILJETT



Besök i Tyskland
Vi har träffat representanter från 
Hünnebeck och andra återförsäljare 
runt om i Europa. Förutom att prata 
om förbättringar och nya produkter 
hann vi också med ett besök på 
Tysklands högsta bostadshus som 
just nu byggs i Frankfurt.

Nu är många nya projekt igång med vårt Alu-Up stämp-
tornsystem. Bland de mest intressanta projekten är YLAB 
med en ny anläggning på Salamandervägen i Örebro och 
Benders med ett stort bostadsprojekt i Årsta. ALU-UP är 
ett stämp och stämptornssystem med stor flexibilitet och 

FORMMAXHÄCK
Vi går mer och mer över till att skicka 
klickfästen, svetsfästen och andra 
mindre delar i Formmaxhäckar. Det 
gör hanteringen enklare och säkrare 
samt att det blir lättare att hålla  
ordning på leveranser och produkter.

Formmax förstärker 
med nya medarbetare
I månadsskiftet april/maj kommer 
Andreas Jensen att förstärka arbetet 
med vår lagerhantering och logisti-
karbete. Anders främsta arbetsup-
pgifter blir att bistå våra kunder med 
både leveranser och returer.

Vi vill också hälsa Majed, Elias 
och Tidrous välkomna. De kommer 
främst att arbeta på vårt lager med 
truckkörning och returhantering.

hög lastförmåga kombinerat med en låg vikt och snabb 
hantering. Stämpen finns i längder från 3,0 m upp till 
6,25 m. Stämpen kan med hjälp av ramar byggas ihop 
till stämptorn med flera olika mått. Som torn ökar också 
lastkapaciteten.

ALU‑UP stämptornsystem 
vinner både mark och nya höjder
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