
KVALITETSKONSTRUKTIONER 
FÖR DINA UNIKA PROJEKT



Forsells Smidesverkstad tillverkar högkvalitativa stålkonstruk-
tioner och svetsad balk åt olika kunder inom byggindustrin. 
Vi konstruerar och modellerar i Tekla som genererar tillverk-
ningsritningar och styrfiler till våra automatiserade maskiner. 
Med hög kompetens, kvalitet, service och kontinuerligt nya 
innovationer är vi marknadsledande i vår bransch.



• Vi har mer än 30 års erfarenhet av rostskyddsmålning.
• Vi utför rostskyddsmålning enligt SS-EN 1090-2.    
• För minskad miljöpåverkan i projekt kan vi även utföra rostskyddsmålning med vattenbaserade  

rostskyddsprodukter.
• Vi utför även entreprenadarbeten.

Postadress: Fågelögatan 27, 619 32 Trosa
Verkstadsadress: Dalhemsvägen 48, Huddinge
E-post: info@scandcorr.se

Telefon: 08-449 86 60
Telefax: 08-449 86 70
Mobiltelefon: 0706-73 01 90

TRE GENERATIONER 
MED SAMMA 
ÖVERTYGELSE 

1957 grundades Forssells Smidesverkstad hemma i farfar Harrys garage.  
Under sönerna Kalles och Stellans ledarskap byggdes företaget ut, fler medar-

betare kunde anställas och certifieringsarbeten påbörjades. Idag är det tredje 
generationen, sonsonen Dennis, som driver företaget vidare på samma värde-

grund med fokus på nya investeringar i både maskiner och kompetens. 

VÄRDERINGAR SOM LEDER TILL LÖNSAMHET, 
TILLVÄXT OCH GODA RELATIONER

Vi sätter dig som är kund hos oss i centrum genom att engagera oss i dina 
utmaningar, behov och önskemål. Med erfarenhet och förmåga kan vi skapa 

bättre lösningar och större mervärde i dina projekt. Vi drivs av förnyelseanda, 
vilket innebär att det finns en nyfikenhet och upptäckarglädje i allt vi gör.  
Det är en anda som leder till innovationer, vilket ger både dig och oss långsiktig 

lönsamhet, tillväxt och goda relationer. 

FSB – Forssells Svetsade Balk – är unikt utformad 
för varje projekt, vi tillverkar efter dina behov.
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Besöksadress:
Dalhemsvägen 28
141 46 Huddinge
08-774 08 30
info@fsmide.se
www.fsmide.se Gilla oss på facebook QR till vår hemsida

QR till film om verksamheten

CERTIFIKAT 
SS-EN 1090-1
EXC1 EXC2 EXC3 EXC4 
SS-EN ISO 3834-2

1505


