
En ledande leverantör av 
monteringsstöd, Alu-Up och stämp 
som används vid prefabmontaget 

av betongstommar.



FORMMAX – EN LEDANDE  
LEVERANTÖR TILL BYGGSEKTORN 
AV MARKNADENS SÄKRASTE,  
SMARTASTE OCH SMIDIGASTE  
MONTERINGSSTÖD
VÅRA PRODUKTER
Våra nyutvecklade och tillförlitliga produkter till montaget av betongprefab-
stommar stödjer och skapar säkerhet, ekonomi och snabbhet i byggproces-
sen. Vi samarbetar med stora och kända tillverkare i Europa som Hünne-
beck, Faresin och Pamexpol som alla håller samma goda kvalitet som de 
gjort sig kända för. Vi har ett fortlöpande gemensamt utvecklingsarbete 
med våra leverantörer för att hela tiden kunna komma med bättre lösningar. 
Bland våra kunder återfinns Strängbetong, Contiga, Finja, Starka och  
Prefabsystem.

Alla våra övriga produkter finns beskrivna i detalj på hemsidan. De används 
vid stora och små byggen över hela Sverige, bl a vid bygget av nya Karo-
linska Sjukhuset, Friends Arena, Hagastaden samt bostadsprojekt i Malmö, 
Båstad, Göteborg, Örebro och Umeå.

Här i denna folder presenterar vi våra tre huvud produkter: 
Monteringsstöd, L21 Laststöd och ALU UP. 

VÅRA TJÄNSTER
Våra tjänster stödjer och skapar kunskap och kompetens i byggprocessen. 
Vi erbjuder utbildning, rådgivning, beräkning och djupodlade konsulttjänster 
under hela projektet. Till var och en av våra produkter finns omfattande men 
lättförståelig dokumentation. Vi jobbar ständigt med att utveckla användbar-
heten av våra produkter både med kurser och skrivet material (tillgängliga 
både på webb och i pappersform).

VÅRT ARBETSSÄTT
Säkerhet ute på byggplatserna där våra produkter används är alltid 
nummer ETT för oss! Men vi vill också bidra till att förenkla och förkorta 
byggtider och därmed skapa en bättre byggekonomi. Kvalitetskraven 
gäller i varje led. 

Lika viktigt som det är att ge lösningsfokucerad återkoppling till en 
kund – oftast snabbt, ibland en brandkårsutryckning – lika viktigt är det 
att vårt lager sköts minutiöst med korrekta leveranser. Inget företag är 
starkare än sin svagaste länk – det är en devis vi tror på och lever efter 
varje arbetsdag. 

VÅR VISION
Vi är ett modernt och kommunikativt företag som strävar efter att le-
verera högsta kvalitet både vad gäller produkter och tjänster. Stora 
byggprojekt är enorma utmaningar där många aktörer samsas, ibland 
på ojämlika villkor. Med kunskap, utbildning och marknadens säkraste 
material inom vårt segment vill vi bidra till en tryggare arbetsmiljö både 
för den enskilde byggarbetaren och den stora entreprenören.

VÅR HISTORIA
FORMMAX bildades 2012 av Mats Hamrén, Tommy Olsson och Rolf 
Hillberg. Då köpte vi loss verksamheten och produkterna från Hünne-
beck. Vi hade alla tre arbetat för det tyska företaget under många år 
och skaffat oss en gedigen kompetens både av material och marknad. 
Hünnebeck var kända för sin goda kvalitet och vi fortsätter i samma 
anda. 

Därför jobbar vi kontinuerligt med såväl kunder som leverantörer för att 
ständigt utveckla både produkterna och säkerheten. Vi vågar påstå att 
vårt produktsortiment är unikt för marknaden. Den feedback vi får från 
våra kunder bekräftar detta: ”Kompetenta, smidiga, pålitliga”.

Idag omsätter FORMMAX över 30 miljoner och är i ständig tillväxt. Allt 
fler, även utanför Sveriges gränser upptäcker fördelarna med våra pro-
dukter och tjänster.



MONTERINGSSTÖD
Pelare och väggelement måste kunna justeras  
och fixeras exakt och säkert. För att underlätta detta erbjud-
er Formmax ett stort utbud av monteringsstöd/väggstag i 
olika längder och storlekar. 

Våra stålstöd täcker alla behov mellan 2,05 till 7,6 m. Alla stöd är varmgal-
vaniserade och utvecklade för att kunna kombinera hållbarhet och låg vikt 
med en hög lastkapacitet. För de större jobben har vi vårt unika SUPER 10. 
Byggda i aluminium väger de inte mer än 83 kg, trots den låga vikten når de 
imponerande längder på upp till 10,25 m. SUPER 10 är unikt på marknaden 
och är det monteringsstöd som passar till de riktigt stora jobben. SUPER 10 
är teleskopiskt i båda ändar och har gängor för finjustering.

Samtliga stöd har en dold gänga vilket 
innebär att den alltid är skyddad inne i röret.

Vi vill vara delaktiga i att skapa ännu säkrare produkter och arbetsplatser, 
därför jobbar vi kontinuerligt tillsammans med såväl kunder som leveran- 
törer för att utveckla både produkterna och säkerhet.



L21 LASTSTÖD
Lasttorn L21 har många fördelar som högre lastkapacitet 
tillsammans med enkelt montage, få delar och bra möjlig-
heter till avsträvning. Montaget kan vi utföra redan på vårt 
lager för att anpassa till önskad längd vid leverans.

L21 är ett stämptorn med en tillåten last på upp till 210 kN. Stödets basmått 
är 25 x 25 cm. Huvudkomponenterna är tre mellandelar, två typer av 
toppstycken och en spindel. Alla delar förbinds enkelt med L21-skarvbultar. 

En lösning som sparar både tid och pengar är att vi levererar Stämptorn L21 
färdigmonterat. Med en leverans av färdigmonterad L21-stöd så kommer 
man igång snabbt på arbetsplatsen samtidigt som man säkrar att tornen är 
korrekt monterade. Bästa resultatet kommer ofta de gånger vi kan vara med 
i ett tidigt läge för att avgöra den bästa kombinationen av L21-torn, Alu-Up-
stämp och stålstämp.

ALU-UP
Ett teleskopiskt aluminiumstämp med ett  
mycket stort användningsområde.

Stämpen finns i längderna från 1,78 m upp till 6,25 m. Fördelar-
na är många när det gäller våra ALU-UP-stämp. I och med sin 
konstruktion i aluminium har de en lägre vikt, men även en högre 
lastkapacitet, än motsvarande produkter i stål. Det går också 
att förlänga stämpen och bygga stämptorn med hjälp av ramar. 
Som stämptorn ökar lastkapaciteten och tornet står stabilt av sig 
självt.

Det teleskopiska stämpet ställs in i önskad höjd genom att först 
skjuta innerröret till rätt längd och därefter finjustera genom att 
skruva på ringmuttern. Avsträvningen av stämpet sker med de 
ramar i olika längder som hör till systemet. Det ger stora fördelar 
som lite material och enkelt och snabbt montage.

ALU-UP BALKONGTORN
Ett stort användningsområde för Alu-Up är att använda det som 
balkongtorn. Då balkongerna ofta byggs ovanför varandra kan 
det bli mycket stora laster i de nedre planen. Då kommer Alu-Up, 
byggda som torn, till sin rätt. Tornen monteras, ställs på plats och 
är mycket stabila under montaget av balkongen.



Vi är idag en ledande leverantör till byggindustrin i Sverige och  
marknadsledande på monteringsstöd. Vi har lång erfarenhet och gedigen 

förståelse för branschen och bistår med högkvalitativa produkter samt 
hjälp och kunskap vid speciellt komplicerade fall.
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VI STÖDJER DITT BYGGE


