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STÅLKONSTRUKTIONER BORINS

Maskin - Teknik - Service

KONSTRUKTION
BORINS tillverkar stålstommar till modulbyggnader 
och monterar sandwichväggar i olika storlekar 
åt bygg- och industriprojekt. Hela skärmtak med 
stålstomme och plåttak tillverkas för lastkajer och 
liknande. Gretingsplan med räcken kan konstrueras 
för maskiner och anläggningar. Vi tillverkar och 
reparerar olika former av trappor och stegar både i 
stål och aluminium. 

PRODUKTER
•	 Modulbyggnader med sandwichväggar.

•	 Skärmtak för lastkajer.

•	 Gretingsplan och räcken.

•	 Trappor och stegar i stål och aluminium.

•	 Övriga produkter som flytbryggor, maskinbäddar, 
traversstommar m.m.
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SKÄRMTAK
Produktbeskrivning

BORINS tillverkar skärmtak i olika storlekar och 
utföranden för lastkajer och andra områden som 
behöver väderskydd. Skärmtaken är tillverkade med 
stålstomme och har plåttak. 

MODULBYGGNADER
Produktbeskrivning

BORINS uppför modulbyggnader med stålstommar 
av olika storlekar. Designen kan utföras av oss eller 
en utomstående konstruktionsfirma. Stommens tak, 
golv och väggar tillverkas av standardbalkar vilka 
sedan förses med moduler i sandwichkonstruktion. 

Modulbyggnad med sandwichväggar

Skärmtak för lastbrygga
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Applikationer

Byggnaderna används av processindustrin och 
återvinningsindustrin. Vi samarbetar med byggföre-
tag vad gäller gjutning och andra specifika områden. 
Byggnaderna kan förses med olika ytbeklädnader 
allt efter kundens behov.

Stålbalkar i modulbyggnad

Applikationer

Skärmtaken används bland att av grossistföretag 
och olika verksamheter inom offentlig sektor. Kan 
göras för en eller upptill fyra portar samt i mindre 
format för entréer.

Skärmtak med stålpelare och plåttak
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GRETINGSPLAN OCH RÄCKEN
Produktbeskrivning

Vi tillverkar gretingsplan, gångbryggor och 
arbetsplattformar med räcken för olika typer av 
industrianläggningar.  Utförandet sker enligt de 
standarder som finns vad gäller personsäkerhet. 
Räckena galvaniseras för en god hållbarhet och hög 
kvalitét. 

TRAPPOR OCH STEGAR
Produktbeskrivning

BORINS tillverkar trappor och stegar för gretings-
plan, arbetsplattformar för maskiner och andra 
byggnationer. Utförandet sker enligt de standarder 
som finns vad gäller personsäkerhet.

Gretingsplan med räcken för processindustrin

Trappor och stegar för balpress
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Applikationer

Gretingsplan och gångbryggor används för att 
förbättra framkomligheten och åtkomsten för 
service och underhåll av enskilda maskiner eller hela 
anläggningar. Arbetsplattformar behövs för att kunna 
göra service och underhåll på ett säkert sätt. 

Stålkonstruktion för gretingsplan

Trappor och stegar för balpress

Applikationer

Trapporna och stegarna användas för att förbättra 
åtkomsten för service och underhåll av enskilda 
maskiner eller hela anläggningar.  Vi framställer även 
trappor och stegar för byggnader och badhus m.m. 
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ÖVRIGA PRODUKTER
Produktbeskrivning

BORINS tillverkar en mängd övriga produkter i stål 
som bland annat maskinbäddar, traversstommar och 
flytbryggor med flera. 

Maskinbädd för generator till vindkraftverk

KVALITETSSÄKRING
Borins uppfyller uppfyller kraven i EU-standarden  
EN 1090-1:2009 (A1:2011) vad gäller svetsade pro-
dukter i stål och aluminium upp till EXC 2.

Vi uppfyller även kraven i standarden                      
SS/EN ISO 3834-2:2005 vad gäller kvalitetskrav 
för smältsvetsning av metalliska material                      
(Del 2: Omfattande krav).

Varvid tillverkning får utföras av bärande stål- 
konstruktioner, arbetsplattformar, maskinstativ samt 
mindre förrådsbyggnader.

Certifieringarna utfördes av företaget FORCE 
Certification 2015 och uppdateras fortlöpande.

Borins personal har utbildning och bevis inom 
områden som: IWS, IPW, SSG, truckkort, 
traverskörning med flera.

Traversstomme

Maskinbäddarna används för att permanent eller 
tillfälligt förvara maskindelar som generatorer för      
t. ex. vindkraftverk vid montering eller service.


