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SELSKAPET ER ET AV
LANDETS STØRSTE KOMPETANSESENTER INNEN STÅL

Landets mest komplette stålsenter

Nordic Steel har siden oppstarten i 1998 posisjonert seg 

som et av Norges mest seriøse stålsenter innenfor av-

ansert platebearbeiding og sveis. Dette er en posisjon 

vi er veldig stolt av. Vi leverer mekanisk produksjon og 

prosjektledelse av høy kvalitet til kunder i alle segmenter. 

Selskapet har en lang referanseliste fra flere av de sto-

re aktørene i både oljebransjen, oppdrettsnæring, bygg-, 

anlegg, infrastruktur, samferdsel og HVAC.

Flere og flere produksjonsbedrifter kommer til oss for å 

få løst problemer og for å få levert biter av egen produk-

sjon. Vi får være med på å skape noe nytt hver dag og er 

en viktig brikke i den store helheten. Det er vi stolte av. 

Evnen til å hive oss rundt og se nye muligheter, ligger i 

sjelen vår. Det vi har fått til hos oss er gjennomtenkt og 

bygd opp over tid. Vi jobber hardt, og vi flytter adskilli-

ge grenser underveis. Så er vi alle innforstått med at det 

gjelder å levere hver bidige dag og alltid være der for våre 

kunder. Det er sånn det er, og det er sånn det må være. 

Det er derfor vi sier, 

a part of great solutions!

Enda er potensialet stort. Ute i markedet blir vi møtt med 

respekt for den jobben vi gjør. Det gjør oss ydmyke og 

enda mer fokuserte. Nordic Steel står som en eneståen-

de eksponent for hva den jærske ånden egentlig handler 

om. Redelige og jordnære folk, javisst - men også solid 

kunnskap, investeringsvilje og pågangsmot. 
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HVAC

Klasse A

Spesialproduksjon

Utstyr

Klasse D

Kompetanse i produksjonen

s. 4 - 8

s. 9 - 12

s. 16 - 19

s. 21 - 25

s. 26 - 31

Innhold

Alle produktene som er fremvist i produktkatalogen er kun 
til illustrative formål. Med dette mener vi at dimensjonene, 
materialtypene, form og farger kun er illustrerende og er på 
ingen måte begrenset til designet fremvist i denne katalogen.

Fordi vi oppdaterer vårt sortiment av produkter løpende 
oppfordrer vi deg til å gå inn på våre nettsider for å se 
nyeste produkter og løsninger.
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• Rektangulære og sirkulære kanaler

• Overganger

• Gjennomføringer

• T-stykker

• Bend

• Svanehalser

• Rektangulære og sirkulære flenser

Klasse A
Kraftige ventilasjonskanaler. 

Brukes utendørs der miljø- og mekanisk påkjenning er stor. 

Våre klasse A produkter produseres i henhold til ISO 15138.

Klasse A
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Tykkelser og materialtyper
Materialet som brukes i klasse A er rustfritt stål 316L - UNS 
S31603 med tykkelse 3 mm i kanalene og 4-8 mm på flensene.

Nordic Steel har egne sveiseingeniører (IWS, IWI og IWE) som følger prosjektet til siste slutt 
og sikrer riktig sluttdokumentasjon.



Klasse A
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Rett kanal

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Klasse A

Rett kanal med overgang

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært.

Klasse A

Rektangulært bend med ledeskinner

Material: 316L.

Standard: ISO 15138

Klasse A

Alle typer NDT utføres etter kundens ønsker.



Klasse A

T-stykke

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært, 

i alle dimensjoner

Klasse A

Svanehals

Material: 316L

Standard: I henhold til spesifikasjoner

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Klasse A

Bend

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært, i alle grader

Klasse A
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Størrelse og volum er ingen utfordring.



Klasse A

Overgang fra rektangulært til sirkulært

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Produseres i alle dimensjoner

Kan også leveres eksentrisk

Klasse A

Klasse A

Rektangulær overgang

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Kan også leveres eksentrisk

Klasse A

Sirkulær overgang

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Kan også leveres eksentrisk

Klasse A
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Alle hull kan leveres ovale om ønskelig.



Klasse A

Rektangulær flens

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Alle hull kan leveres ovale

Klasse A

Sirkulær flens

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Alle hull kan leveres ovale

Klasse A

Gjennomføring

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Faceplate kan produseres i alle dimensjoner og tykkelser

Flenser kan leveres løse

Klasse A
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Vi tilpasser produksjonen etter dine ønsker.



Eksempler på utført spesialproduksjon

Spesialproduksjon
Vi tilpasser og skreddersyr produksjonen etter ditt 
behov, fra skisse til ferdig produkt. Med egne avdelinger 
for tegning og dokumentasjon er vi i stand til å tilby i 
henhold til alle spesifikasjoner.

Tykkelser og materialtyper
Vi leverer i alle materialkvaliteter, med alle overflatebehandlinger og
i hvilken som helst tykkelse og dimensjon du som kunde måtte ønske.

• Spesialkanaler

• Spesialbend

• Samlestokker

• Kammer
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All spesialproduksjon kan leveres sertifisert etter gjeldende krav.

• Annet



Eksempler på utført spesialproduksjon

Rektangulær spesialkanal

Material: 316L

Produsert i henhold til ISO 15138

Klasse A

Rektangulær spesialkanal med påstikk

Material: 316L

Produsert i henhold til ISO 15138

Klasse A

Samlestokk

Material: 316L

Produsert i henhold til ISO 15138

Klasse A
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Nordic Steel kan stå for all tegning og beregning.



Eksempler på utført spesialproduksjon

Klasse A

Kammer

Material: 316L

Produsert i henhold til ISO 15138

Klasse A

Spesialbend fra rektangulært til sirkulært

Material: 316L

Produsert i henhold til ISO 15138

Klasse A

Rektangulært kammer med sirkulære påstikk

Material: 316L

Produsert i henhold til ISO 15138

Klasse A
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Med over 20 års erfaring kan vi bli med å finne den beste løsningen.



Eksempler på utført spesialproduksjon

Rektangulært bend med ledeskinner

Material: 316L

Produsert i henhold til ISO 15138

Klasse A

Sirkulært T-stykke

Material: 316L

Produsert i henhold til ISO 15138

Rektangulært spesialbend med overgang

Material: 316L

Produsert i henhold til ISO 15138

Klasse A
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Lokalt produsert, med kort leveringstid.



Elefanter trenger 
også hjelp.

Johan Sverdrup

Johan Sverdrup er et av de største feltene i 

hele Nordsjøen. Et såkalt elefantfelt - som er 

det femte største i norsk oljehistorie. 

Johan Sverdrup-feltet vil være med å sikre 

norsk velferd i lang tid fremover.

Til Johan Sverdrup har vi levert nesten 1200 

pulverlakkerte skap med integrert varme.
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Vi skal være med.
Klasse B, C, E og F leveres også på forespørsel. 

Med spisskompetanse innen HVAC-faget, er vi i stand til å tilby i alle klasser.
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Kunst er ikke bare 
det du ser, men 
også det du skaper.

Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum
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På den gamle Vestbanetomta i Oslo bygges et 

av Norges største kulturbygg. Med en kostnads-

ramme på 6 milliarder norske kroner og med sine 

54.600m2, blir Nasjonalmuseet Nordens største 

kunstmuseum. Aldri før har det vært bygget et 

kunstmuseum som dette i Norge. 

Til Prosjekt Nytt Nasjonalmuseum leverte 

vi hele opphengssystemet som holder 

oppe den unike steinfasaden. Alt dette ble 

levert i syrefast stål. (316L)



• Luker

• Reguleringspjeld

• Shut-off spjeld

• Opphengsbøyler

• Louvers / Rister

• Elektriske brannspjeld

• Lydfeller

• Jet-hetter

• Eksos

Utstyr
Enten det er ombygging, nybygg, skip, verft, rehabilitering eller 
vedlikeholds-prosjekter, har vi utstyr til ethvert formål.

Utstyr

16

Alt kommer direkte fra oss som produsent.



Utstyr

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Sirkulært shut-off spjeld

Kan leveres i alle materialkvaliteter, tykkelser og dimensjoner

Kan leveres med alle overflatebehandlinger

Inspeksjonsluke

Kan leveres i alle materialkvaliteter

Standard: ISO 15138

Kan leveres med alle overflatebehandlinger

Inspeksjonsluke A0
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Vi er også gode på utstyr i aluminium.



Utstyr

Kan leveres i alle materialkvaliteter og dimensjoner

Kan leveres med alle overflatebehandlinger

Rister

Kan leveres i alle materialkvaliteter og dimensjoner

Kan leveres med alle overflatebehandlinger

Opphengsbøyler

Material: 316L

Standard: ISO 15138

Rektangulært elektrisk brannspjeld
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Nordic Steel bistår gjerne med teknisk kompetanse.



Rister

Utstyr

Kan leveres i alle materialkvaliteter og dimensjoner

Kan leveres med alle overflatebehandlinger

Jethette
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Kan leveres i alle materialkvaliteter og dimensjoner

Kan leveres med alle overflatebehandlinger

Reguleringsspjeld

Kan leveres i alle materialkvaliteter og dimensjoner

Kan leveres med alle overflatebehandlinger

Vi kan fremskaffe teoretisk lyddata

Lydfelle

Nordic Steel kan skjære og knekke opptil 25mm i egen produksjon.



Lakserød og blank er 
ikke alltid en fisk.

IVARs Sorteringsanlegg

IVARs sorteringsanlegg er 11 000 kvadratmeter stort, 

og er en bærekraftig sirkel der avfallet blir til verdifull 

råvare igjen. Sorteringsanlegget er det første i verden 

der hele prosessen utføres i én fabrikk. 

Til IVARs nye sorteringsanlegg leverte 
vi alle de blanke detaljene til fasaden.
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Lokal forankring og lokal produksjon.



Klasse D

Klasse D
Kraftige ventilasjonskanaler.

Tykkelser og materialtyper
Materialet som brukes i klasse D er karbonstål, 
enten i lakkert, malt eller galvanisert utførelse 
i 4 mm tykkelse.

• Rektangulære og sirkulære kanaler

• Overganger

• Gjennomføringer

• T-stykker

• Bend

• Svanehalser

• Rektangulære og sirkulære flenser
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Alle våre sveisere er sertifisert i henhold til gjeldende krav.



Klasse D

>> Galvanisert>> Lakkert

Rett kanal

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Klasse D

Rektangulært bend med ledeskinner

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Klasse D

Rett kanal med overgang

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Klasse D

>> Galvanisert>> Lakkert

>> Galvanisert>> Lakkert
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Klasse D

>> Galvanisert >> Lakkert

Bend

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Klasse D

T-stykke

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Klasse D

Svanehals

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Klasse D

>> Galvanisert >> Lakkert

>> Galvanisert >> Lakkert
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Klasse D

Rektangulær til sirkulær overgang

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Kan også leveres eksentrisk

Klasse D

Rektangulær til rektangulær overgang

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Kan også leveres eksentrisk

Klasse D

Sirkulær til sirkulær overgang

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Kan også leveres eksentrisk

Klasse D

>> Galvanisert>> Lakkert

>> Galvanisert

>> Galvanisert

>> Lakkert

>> Lakkert
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Klasse D

Gjennomføringer

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Produseres i både rektangulært og sirkulært

Faceplate kan produseres i alle dimensjoner og tykkelser

Flenser kan leveres løse

Klasse D

Sirkulære flenser

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Alle hull kan leveres ovale

Klasse D

Rektangulær flens

Material: Karbonstål, lakkert, malt eller galvanisert

Standard: ISO 15138

Alle hull kan leveres ovale

Klasse D

>> Galvanisert >> Lakkert

>> Galvanisert >> Lakkert

>> Galvanisert >> Lakkert
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Kompetanse i produksjonen

Vi har egne avdelinger innen design, teknisk, platebearbeiding, sveising og dokumentasjon.

Nordic Steel legger mye arbeid ned i sertifiseringer og god-

kjenninger. Dette er en kontinuerlig prosess i alle deler av 

vår organisasjon. Så er det også helt avgjørende for i det 

hele tatt å få lov til å drive med det vi gjør. Det går på sikker-

het, trygghet, tillit og kvalitet. Alt henger sammen med alt.  

Når du handler med Nordic Steel skal du aldri være i tvil 

om at du får det absolutt beste. Vi kan utstede sertifika-

ter og dokumentasjon på alt det vi leverer. Vi garanterer 

for både kvalitet og sporbarhet. 

Vi har jevnlige leveranser i henhold til 

DNV 2.7-1 og gjeldende NORSOK-standarder.  

Vi er selvfølgelig godkjent i henhold til: 

>> NS-EN ISO 9001:2015

>> NS-EN ISO 3834-2  

>> EN 1090- 1: 2009  EXC4

>> Achilles 

>> Sellihca 

>> TransQ

>> Startbank

>> Miljøfyrtårn

Vi skal være med, og vi har 
godkjenningene i orden.
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Kompetanse i produksjonen

Utdannet iht. IIW (International Institute of Welding) har vi 

egen IWE-Senior prosjektleder, IWS-Sveisekoordinator  og 

IWI - Sveiseinspektør som tar seg av styringen av alle svei-

sede konstruksjoner hos oss. Sveiserne som jobber hos 

oss har sertifikater til å sveise med alle de kjente metode-

ne som kreves, til alle slags formål. 

Vi har nesten 4000m2 produksjonslokaler med to 10T 

traverskraner. Enkeltprodukter, serier, små- og store kon-

struksjoner er alle like vanlige i vår produksjon. Og du kan 

være trygg! Her blir alt gjort etter gjeldende standarder og 

de strengeste kvalitetskrav. Dette er håndarbeid av meget 

høyt nivå. 

Dertil er prosedyrene ved sveising omfattende. Hos oss 

blir produksjonsoppfølging og sveisesømmer testet og do-

kumentert.  Vår egen sveisekoordinator(IWS) har ansvaret 

for at rutinene blir fulgt til minste detalj. 

Mot offshore har vi jevnlig leveranser iht. DNV 2.7-1 og 

gjeldende NORSOK-standarder. I tillegg leverer vi store 

bærekonstruksjoner iht. NS-EN ISO 3834-2, NS-EN ISO 

1090-1 EXC1-4 og Prosesskode 2 – håndbok R762 fra 

Statens  Vegvesen til bygg, anlegg og infrastruktur.

Nordic Steel har DNV-godkjente prosedyrer for følgende 

materialer i tykkelser opp til 80mm:

>> Karbonstål 

>> Aluminium 

>> 304 

>> 316 

>> Duplex 

>> Super Duplex

Om ønskelig legger vi gjerne flere spesialprosedyrer for 

deg som kunde.

Vi har sveiseingeniører av 
internasjonalt format. 
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Kompetanse i produksjonen
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Kompetanse i produksjonen

Det er kundene våre som har gjort oss til det vi er i dag. 

Det er de som stadig vekk utfordrer oss, ber oss komme med 

faglige innspill på konstruksjon såvel som på ferdig løsning. 

Noen ganger snakker vi om store, sveisede konstruksjoner 

som det bare skal lages en av, og bare den. Andre ganger 

går det i mindre deler det skal produseres tusenvis av. Vari-

asjonen og mangfoldet i det vi gjør er med på å utvikle oss 

hver dag som bedrift. Vi er takknemlige og ydmyke for hver 

eneste utfordring vi får på bordet. Vi har en utrolig spennen-

de hverdag.

Vi har store ambisjoner på våre kunders vegne. 

Derfor legger vi hele vår ære i arbeidet for at resultatet skal 

bli best mulig. Vi vil alltid ha fokus på funksjon, produksjons-

vennlighet og ikke minst kvalitet. Gjennom vår tekniske av-

deling bistår vi våre kunder med å optimalisere produktene, 

enten det er i tynnplateform eller større kompliserte kon-

struksjoner. Om ønskelig er vi også behjelpelig med selve de-

signutviklingen. Våre folk har bred erfaring og lang fartstid 

med nettopp slike ting. Dette er viktige faktorer for å kunne 

ligge helt i tetsjiktet. 

Har du en god idé, 
kan vi bli med å utvikle den.
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Kompetanse i produksjonen

30

Med noen av de skarpeste hodene i bransjen er vi i stand til å tilby i henhold til kundens preferanser 

og ønsker. Vår tekniske avdeling har lang fartstid i forskjellige bransjer, derfor har våre tegnere unik 

teknisk innsikt og ønsker å bli utfordret på det meste innen fagfeltene.

Som navnet tilsier, er dette en teknologi der en laserstråle blir brukt til å skjære materialene med. 

Det er en uhyre rask og nøyaktig teknikk med minimalt behov for etterbearbeiding av produktene. 

Dette gir oss i Nordic Steel muligheten til å produsere deler med komplekse konturer med særdeles 

høy nøyaktighetsgrad og presisjon til konkurransedyktige priser.

Alle våre sveisere har sine sertifikater i orden. De er i den øverste liga og vet hvilket ansvar som hviler 

på dem i den jobben de gjør. De sveiser i alle materialer, fra de minste til de største konstruksjoner. 

Nordic Steel har DNV-godkjente prosedyrer for følgende materialer i tykkelser opp til 80 mm: karbon-

stål, aluminium, 304, 306, duplex og super duplex.

Med moderne maskiner, store mengder spesialverktøy og erfarne medarbeidere står vi klare til å løse 

de mest utfordrende arbeidsoppgavene. Variasjonen i maskinparken gir oss muligheten til å være 

like konkurransedyktige på prototyper som på serieproduksjon. Samtidig er det verdt å nevne at vår 

største kantpresse klarer knekke 25mm tykt stål i 4 meters lengde.

Dyktige operatører og et bredt spekter av stanse- og formingsverktøy gir oss muligheter til å løse 

selv de mest krevende oppgavene. Stansing er ofte den rimeligste måten å lage hull i platene på. Vår 

kombimaskin både stanser, skjærer, gjenger og former. Hurtighet, kombinert med brukervennlighet 

gjør veien fra tegnebordet til ferdig produkt kort.

Vårt fresebord gir mulighet for dypgravering i alle typer materialer. De graverte feltene fyller vi med 

lakk for hånd. Dette håndarbeidet krever pinlig nøyaktighet, derfor ligger det mye stolthet og pres-

tisje i produktene vi leverer. Fresing i alle typer plast, naturgummi, tre, aluminium og rustfritt stål m.m. 

gjøres i vårt fresebord. I tillegg til fresing tilbyr vi også lasergravering.

Hos oss er det kun 
fantasien som setter grenser.

Teknisk tegning

Laserskjæring

Sveising

Knekking

Stansing

Gravering & fresing
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Når verdensrekorder 
settes, trenger du 
gode partnere.

Mjøstårnet

Mjøstårnet er verdens høyeste trebygg og viser med 

sine 85,4 meter fordelt på 18 etasjer, godt igjen i 

Brumunddal ved Mjøsas strandkant.

Til Mjøstårnet leverte vi over 150 tonn med norsk-

produsert kvalitetsstål med millimeters presisjon.

Stålet er brukt til forankring og i alle 

sammenføyninger i bygget.

Som en annerkjent og dyktig leverandør, 
er vi med på de største prosjektene.
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