
Aluminium

Nordens førende distributør 
af stål og metaller

Vi er Nordens største distributør af stål og metaller, og vi vil gerne være en del af din værdikæde.

Vi sidder klar til at rådgive og hjælpe dig i vores 
fem danske afdelinger i Aalborg, Silkeborg, Taulov, 
Odense og Greve. Vi har branchens bredeste og 
dybeste sortiment, og vi har både generalister og 
specialister, der ved alt, hvad der er værd at vide 
om stål og metaller. 

Prøv os bare af – vi kan finde nye og mere effektive 
løsninger, der skaber værdi i din forretning.

Vi er i dag en vigtig del af industriens værdikæde,  
og nu har vi senest investeret i Nordens mest 
moderne ståldistributionscenter i Danmark. Det 
betyder, at vi altid har de rette varer og de rette 
kvaliteter på lager, så vi hurtigt kan ekspedere og 
levere dine ordrer.

Vi ønsker først og fremmest at gøre en forskel for 
din forretning - hvad kan vi mon gøre for dig?

www.tibnor.dk 
+45 4323 7700



Aluminium

TIBNOR har udvidet aluminiumprogrammet
og kan tilbyde markedets mest efterspurgte
legeringer og dimensioner fra lager med dag
til dag levering

Du opnår følgende fordele  
ved at købe dine metaller hos Tibnor          
• Hurtig levering

• Enklere logistik og besparelser på fragt

• Stål og metaller fra én leverandør

• Større rabatter ved samlet køb af stål og metaller

• Kompetent rådgivning 

• Bestil via web på en samlet kundeportal

• Få adgang til markedets bredeste og dybeste sortiment

• Adgang til flere lagre i hele Norden

Vi kan tilbyde følgende legeringer

*Ny BLYFRI legering kan tilbydes fra lager 6026 LF= LEAD FREE-  <0,1%.  
Med 6026LF overholdes nuværende og kommende Reach og Rohs direktiver.

Dørkplader lagerføres også med mønster up side down, for laserskæring. 

5754 plader tilbydes i flere tilstande: blød H111 og halvhård H22/H32. 

Udvalg af anodiserede og lakerede plader på lager.

Gennem vores samarbejde med Europas førende  
aluminiumsværker og servicecentre kan vi tilbyde         
• Plader og coils på ønsket mål

• Støbte plader på ønsket mål

• Kundespecifikke løsninger

 

Øvrige metaller          
Tibnor lagerfører også et bredt program af kobber og messing i de mest 
efterspurgte legeringer.

Plader, bånd, stang, skinner og rør lagerføres i følgende legeringer:

Vi har et mangeårigt samarbejde med nordiske værker, hvor de specielt er 
anerkendte for deres ensartede og optimale kvalitet. Herunder produktion af 
iltfri kobber OF, som oprindeligt er udviklet specifikt til komponenter for 
elektronikindustrien. OF kobberet renhed gør at det har den højeste elektriske 
ledningsevne og mest optimale bukkeegenskaber.

Kundespecifikke løsninger
Vi lagerfører gerne jeres kvantiteter, til løbende aftræk fra lager.  

Levering og services
Hos TIBNOR har vi mulighed for at trække på flere lagre i Norden. Desuden 
sikres konkurrencedygtige priser gennem et fælles nordisk indkøbs-setup i 
Tibnor koncernen.

Med vores savecenter i Taulov kan vi levere afskårne emner på fixmål.

TIBNOR servicerer flere brancher på tværs af industrien herunder: Vindmølle, 
Hydraulik, Transport, Byggeri, Maritime, Elektronik og Interiør m.v.

Med kontakter til flere leverandører i Europa, har vi mulighed for at tilbyde 
produkter, der ligger uden for vores lagersortiment.

Vi følger dagligt marked- og prisudviklingen og opdaterer løbende vores 
hjemmeside med generel markedsinformation.

På vores kundeportal har du mulighed for at se hele sortimentet samt tekniske 
oplysninger på produkterne. Det er naturligvis også muligt at bestille 
produkterne direkte gennem vores kundeportal.

Du finder brochurerne om tekniske data for henholdsvis aluminium, kobber  
og messing på følgende link:

www.tibnor.dk/da_DK/inspiration/downloads

Aluminiumplader Aluminiumskinner, stænger og profiler

5754 6060/6063

1050A 6082

5083 6026

5005A 6026LF – blyfri*

6082 2011

7075 7075

Dørkplader 5754  

Kobber  Messing Bronze

CW008A CW614N RG7

CW004A CW617N Aluminiumbronze

CW024A CW508L Tinbronze

CW021A
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