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Framgången med Alu-Up fortsätter och vi 
ökar ständigt uthyrningen av vårt Alu-Up 
stämpsystem som är utformat i aluminium. 
Alu-Up har många fördelar, dels är de lätta, 
stadiga och klarar en stor lastkapacitet och 
för övrigt är stämpen mycket användbara 
vid t.ex. stämpning av stålbalkar. Med de 
tillhörande ramarna kan man dessutom bygga 
om stämpen till torn och öka lastkapaciteten 
ytterligare.

LÄTT OCH STARK 
PÅ SAMMA GÅNG! 
Alu-Up Stämp- och stämptornssystem – en av våra 
mest uthyrda produkter. Stor flexibilitet vad det gäller 
användningsområden. Vill ni veta mer, ta kontakt!
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Sedan några år levererar vi form till plattbärlag. Tillsammans med våra övriga 
produkter som monteringsstöd/väggstag, HT20-balkar och Alu-Up (+ nya grindarna 
till stämp) kan vi levera komplett form till projekt över hela Sverige. Att allt material 
är nytt eller nästan nytt av senaste modellerna gör inte saken sämre.

KOMPLETTA SORTIMENT FÖR 
FORM TILL PLATTBÄRLAG

VI VÄXER I SYD!
Med ökad efterfrågan och fler leveranser i syd förstärker 
vi med både personal och ökade lagerytor i Staffanstorp. 
Calle och Thomas sköter allt från arbetsplatsbesök och 
ritningar till leveranser och returer. Hör av er till Calle 
om ni har ett projekt där ni behöver hjälp eller titta in 
om ni har vägarna förbi så bjuder han på en kopp.

Calle Dahlerus / Försäljning, Teknik, Syd
070-535 14 16 / calle.dahlerus@formmax.se

NYA SLUSSEN  
OCH GULDBRON!
Nu är Omar och Elias klara med förmontaget av H33-
balkar som ska levereras till Skanskas jätteprojekt ”Nya 
slussen ” och den omtalade guldbron i Stockholm.
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SUPER 15
Ett helt nytt monteringsstöd/väggstag är Super 15. Stödet påminner 
mycket om Super 10, och är ställbart mellan 12,05 – 15,25 m och är i 
aluminium. Stödet väger endast 115 kg, vilket förenklar hanteringen.NYHET!

SEMESTERSTÄNGT: Örebro v. 30  /  Staffanstorp v. 29, 30 
Tänk på att vi är lite färre personer på plats så vi har inte samma resurser  
som vanligt. Vi önskar alla våra kunder och leverantörer en skön sommar!

SEMESTERTIDER


