
Bardram som 

din underleverandør af 

komponenter i stål



Mangler du en underleverandør til opgaver indenfor stålkonstruktion, så kan vores 
kompetente medarbejdere løse opgaverne for jer. Vi har stor viden om diverse teknikker, og 

kan på baggrund af hurtig overlevering producere emnerne til dig.

Vi kan lave konstruktioner op til cirka 2 ton (maks 10x5x4 meter), og kan leveres som
varmgalvaniseret, ubehandledet og lakeret. 

Lad os være 

din underleverandør!

Klip/buk af tyndplade

Eksem pler på løsninger:
- Indækninger til rørgennemføring i 
vægge.
- Dele til større konstruktioner - 
eksempelvis ventilationsanlæg. 
- Diverse beslag til eksempelvis loft.

Kort leveringstid - vi har ofte leveret indenfor en uge!

Op til 3 mm. alu/sort jern/rustfast

Kontakt os allerede i dag på 71 99 30  60!

I produktionen har vi både evnerne 
og maskinerne til at klippe og 
bukke tyndflade. Dette er ofte 
første step i sammensætningen af 
nye produkter.  



CO
2
/MAG- og TIG svejsning

Vi kan sammensætte 
konstruktioner i mange forskellige 
størrelser med MAG- og TIG 
svejsning alt afhængigt af dine 
behov. 

Eksem pler på løsninger:
- Gang- og rørbroer til tag.
- Drypbakker til ventilationsanlæg.
- Bærejern til ventilationsaggregater og 
andre komponenter.

Kontakt os allerede i dag på 71 99 30  60!



Ekstern montage/samleopgaver
Vi er dygtige til samleopgaver, hvor vi 
eksempelvis sætter en række 
komponenter sammen til 
ventilationsanlæg. Ofte har vi også selv 
produceret de fleste komponenter 
inden.

Eksem pler på løsninger:
- Produktion af ventilationsanlæg
- Pladsbyg, herunder montage på 
stedet
- Udlejning af mandskab (Smede og 
produktionsmedarbejdere)

Kontakt os allerede i dag på 71 99 30  60!



Skære-, bore- og slibeopgaver
Vores dygtige medarbejdere er eksperter i skære-, bore- og slibeopgaver i 
forbindelse med større projekter. Vi anvender som regel denne ydelse i de 

fleste opgaver.  
Vi har udstyret til efterbehandling af producerede komponenter.

Kontakt os allerede i dag på 71 99 30  60!

Maskinpakke hos Bardram
    Tykkelse      Max længde

Pladesaks   0-3mm      3000mm
 
Svingbukker  0-3mm (mindre stykker 0-5mm)  2600mm

Pullm ax   0-6mm

SiG-m askine  0-1,5mm

Andre maskiner
Lockform er (Pittsburg fals og rørfals)
Fladjernsbukker/kantpresser


