Vår vision
För att stärka vår konkurrenskraft och leva upp till våra kunders höga krav arbetar vi efter en
klar och tydlig vision. Visionen uttrycker vår gemensamma färdriktning och kommuniceras

Steel Service Center

både internt och externt för att ytterligare stärka vår service och kundnöjdhet.
Vi ska helt enkelt vara den bästa tänkbara leverantören för våra kunder!

Vi har stor, mångårig
erfarenhet på alla
positioner i företaget
och världens största
stålproducent som ägare.

ArcelorMittal BE Group SSC
ska vara det mest kompetenta
företaget i branschen och det
Vi kan ställa om
och hjälpa kunden
på kort varsel.

naturliga valet för tunnplåts-

Vi håller vad vi
lovar och ska ha en
leveranssäkerhet
på minst 95%.

förbrukare med högt ställda
krav på en flexibel, pålitlig
och långsiktig partner.
Vi erbjuder
kundanpassade
lösningar och ser
kundens behov.

ArcelorMittal BE Group SSC AB
Blekegatan 7, 652 21 Karlstad
Telefon 054-85 13 20
www.arcelormittalbegroup.se

PREFERENS / Tryck: CityTryck

Av våra 20 största kunder
har 10 handlat av oss i mer
än 10 år och de resterande
10 i minst 3 år.

Hur kan vi hjälpa dig?
ArcelorMittal BE Group SSC AB är resultatet av ett joint venture mellan ArcelorMittal och BE Group.
Vi ser en oerhörd styrka i att ingå i och vara delägda av ArcelorMittal, världens största stålproducent.
Med hög kompetens, starkt ägande och ett omfattande nätverk kan vi erbjuda högklassiga tunnoch bandplåtslösningar för kunder inom alla tänkbara områden.
Vårt Steel Service Center i Karlstad är ett av ArcelorMittals
totalt femtio runt om i Europa. Koncernsamarbetet ger
oss hög teknisk kompetens men också förutsättningar
att koordinera affärer och erbjuda globala
kontraktslösningar för kunder med
verksamhet i flera länder.
Vår moderna anläggning har ett
gynnsamt geografiskt läge för
leveranser över hela Sverige
men också till kunder i övriga
Norden och Baltikum.
För att kunna prestera ett heltäckande produktprogram samarbetar vi med kvalificerade partners
i både Sverige och Danmark.

Kundanpassade lösningar
inom tunn- och bandplåt
ArcelorMittal BE Group SSC är ett modernt Steel Service Center som bearbetar tunn- och bandplåt
från coils. Vi klipper formatplåt och spaltar band. Vi hasplar också till mindre coils enligt kundernas

Regelbundna kundenkäter ger oss höga betyg från köpare
som uppskattar vår leveransprecision, flexibilitet och
höga servicegrad. Vi ska alltid vara en kompetent,
pålitlig och långsiktig partner. Vi håller vad
vi lovar och gör allt för att vara mer än
en vanlig plåtleverantör!
De flesta av våra kunder har
jobbat med oss länge vilket
för oss är det bästa betyget
vi kan få.
Låt oss få visa vad vi kan göra
för just dig. Vi vågar lova att
det lönar sig.

Hur kan vi hjälpa dig?

specifikationer och önskemål.

Lyhörda för hur du vill ha det

Samarbete med kvalificerade partners

På ArcelorMittal BE Group är vi lyhörda för våra kunders
önskemål och anstränger oss gärna lite extra för att få det
så som just du vill ha det.

Vår målsättning är alltid att kunna erbjuda ett så heltäckande program som möjligt.

Vi är flexibla och vill vid varje tillfälle hitta bästa lösningen
vare sig det gäller logistik, ledtider, teknisk specifikation
eller avtalsupplägg. Vi sätter en ära i att vara långsiktiga
och att hålla högsta servicegrad. Kunden ska vara nöjd!

Vi kompletterar därför det vi själva producerar i Karlstad
med produktion hos ett fåtal, utvalda partners. Tillsammans kan vi erbjuda upp till 15 mm tjocklek i många olika
utföranden.

Kundanpassat eller direkt från lager

VARMVALSAT

Vi har ett brett sortiment av basstål i standarddimensioner
men också en rik flora av kundanpassade material i olika
format, utföranden och stålsorter.

KALLVALSAT

Vi lagerlägger olika typer av ytor och ytbeläggningar,
höghållfasta stålsorter samt stålsorter för laserskärning,
pressning, djupdragning etc. Om det är något du saknar,
är vi aldrig främmande för att utöka vårt sortiment.

Formatklippt plåt
I Karlstad klipper vi upp till 3 mm tjocklek. Tillsammans med
våra partners lagerläggs även coils upp till 15 mm som vi
klipper till kundernas önskade format.
Förutom standardformat klipper vi special- och fixformat.
Vi klipper all tunn- och bandplåt samt även färgbelagt. På vår
hemmaplan i Karlstad kan vi dessutom belägga plåten med
skyddsplast och bläckstrålemärka om så önskas. Standarddimensioner lagerhålls för snabbast möjliga leverans.

Spaltade band
Våra två spaltlinjer är själva hjärtat i vår verksamhet. Här
spaltas plåt i tjocklekar från 0,3 till 4,0 mm.

VARMFÖRZINKAT

Via våra samarbetspartners kan vi spalta ända upp till 7 mm
vilket ger oss möjligheter att erbjuda ett mycket konkurrenskraftigt dimensionsområde.

ALUZINC®

Vi spaltar varmvalsat, kallvalsat, metallbelagt och färgbelagt.

MAGNELIS®
ELFÖRZINKAT
ALUMINISERAT

ArcelorMittal har tack vare alla sina stålverk i Europa det
bredaste programmet bland europeiska producenter.

FÄRGBELAGT

Hasplade coils
SPALTADE BAND

HASPLADE COILS

FORMATKLIPPT PLÅT

LAGERHÅLLNING

LOGISTIK

SERVICE

De coils som kommer från våra leverantörer ligger oftast på
6 till 12 ton. Dessa kan vi haspla ner till coils av en storlek
som passar just din produktion.
Vi hasplar ända ner till 500 kg/coil och levererar bandat på
vagga/pall med stödringar och emballage helt enligt kundens
önskemål.

TEKNISK SUPPORT
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