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Den enda
metalleverantör
du behöver!
Prova oss så
förstår du varför.

R O S T F R I T T

Hos oss finns det
du behöver.
Imero Gunnar F. Höglund är en av Sveriges
största importörer av svetsade rostfria rör och
mest snabbfotade grossist av rostfritt, aluminium,
koppar och mässing. Vi har med all säkerhet
Sveriges bredaste sortiment av runda,
kvadratiska, rektangulära och plattovala
rostfria rör. Dessutom aluminium, koppar,
och mässing i alla tänkbara former.
Huvudkontor och stort lager i Västerås,
samt säljkontor i Norrköping.

Är du stor tillverkare eller bysmed?
För oss spelar det ingen roll om du är en liten eller stor tillverkare.
Alla våra kunder är lika viktiga och får samma effektiva service och
snabba leveranser.

Se oss som ditt eget metallager!
Vårt lager är så stort att du kan betrakta det som ditt eget lager,
med över 2 000 artiklar. Om vi någon enstaka gång inte skulle ha det
du behöver på vår hylla, ordnar vi det snabbt. Du ska aldrig behöva
tappa tid på att vänta på rätt material. Kort sagt – vi är lika snabba som
om du har ett eget lager. Och självklart kan vi kapa allt enligt dina
specifikationer.

Rostfria rör precis som du vill
ha dem.
Hur vill du ha rören förädlade och förberedda för din produktion?
Vi ordnar kapning av rostfritt till rätt längd, gör hål, och bockar precis
som du vill ha dem, klart för tillverkning hos dig.

Rostfritt

Kaffe

Plåt, band, stång och rör.
Vi tillhandahåller allt som marknaden har att erbjuda.
Nickelbaslegeringar.
Stort eget lager av värmebeständig plåt och stång.

Varmt välkommen att hämta ditt material, utan
hämtavgifter, så bjuder vi på färskbryggt kaffe i olika
rostningar med eller utan socker och mjölk.
Valfri kaka, ostmacka eller vad du vill.
Vi löser dina metallbehov på en kaffekvart.

Aluminium
Plåt, band, stång, rör och profiler.
Vi tillhandahåller det mesta, från tunnplåt till grov stång.
Standardprodukter och kundspecifikt.
Stort sortiment av olika typer av durkplåt.

Koppar
Plåt, band, stång och rör.
Syrefri/syrehaltig
Speciallegeringar
Marknadens bredaste lager av stång.

Mässing
Plåt, band, stång och rör.
Speciallegeringar
Stor sortering av exempelvis plattstång.

Kolla vår hemsida för aktuellt
sortiment. www.imerogfhab.se
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Hör av dig! Även när du
inte vet exakt vad du behöver!
Undrar du över något? Är du osäker på vad du egentligen
behöver? Hör av dig och fråga om kvaliteter, mått, mängder.
Maila gärna dina ritningar och ring oss, så snackar vi fram din
bästa lösning tillsammans. Du får kompetenta svar och förslag
direkt i telefon eller med vändande mail.
Vi har både metall och kunskap på lager.
Som sagt – den enda leverantör du behöver!
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Huvudkontor och stort lager i Västerås, säljkontor även i Norrköping.
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Imero Gunnar F. Höglund AB
Ringborregatan 6
721 34 Västerås
www.imerogfhab.se
Västerås 021-170440
vasteras@imerogfhab.se

Norrköping 011-285050
norrkoping@imerogfhab.se

