Kvalitet og service
- vi holder hvad vi lover

Firmaet
K.S. Smede og Montage blev grundlagt i 1986. I
de mellemliggende år har vi arbejdet målrettet på
at levere kvalitetsarbejde til konkurrencedygtige
priser. Vi bestræber os altid på at indfri, eller
overgå, vores kunders forventninger og overholde
aftalte betingelser og leveringstider.

KS Smede og Montage leverer alle former
for smede- og montagearbejde.
Vi kan klare langt de fleste af de spændende
opgaver, som vores kunder tilbyder os. Udover
opgaver for vore egne kunder, har vi i mange år
fungeret som underleverandør til flere af landets
største entreprenørvirksomheder og har her igennem løst mangeartede, store og specielle
opgaver.

Værksted og maskinpark
Vi har til huse i rummelige værksteds- og kontor
faciliteter i Taastrup. Værkstedet er udstyret med
en moderne maskinpark, og omgivelserne gør det
muligt at løse selv meget store og pladskrævende
opgaver.
Svejsning: Certifikatsvejsning
EN 287-1 138/136, EN 287-1 111, ISO 9606-2
131, ISO 9606-2 141, EN287-1 141
Klip: Emner op til 4000mm
Buk: Emner op til 4000mm

Vi har specialiseret os inden for følgende
områder:











Stålkonstruktioner
Aluminiumskonstruktioner
Svejsning af spunsvægge
Facader
Gangbroer/platforme
Stål- og aluminiumsaltaner
Ligeløbs, brand- og spindeltrapper
Montageopgaver
Specialløsninger
Reparationer

DS/EN 1090/3834 - vi er certificeret i EXC. 4
Loven om CE mærkning af byggevarer i stål og
aluminium kræver, at smedevirksomheder skal
være DS/EN 1090-1 certificeret for at levere
komponenter som bruges i byggeriet. Vi er blandt
de meget få danske smedevirksomheder, som er
certificeret i EXC 4 - den højeste udførelsesklasse. Certificeringen dækker både bygningsstål og
aluminium.

Få vores bud på jeres opgave
Vi står naturligvis til rådighed med gode råd og
vejledning, og vi udarbejder gerne uforbindende
tilbud. Vores dygtige medarbejdere er klar til at
løse alle udfordringer - såvel store som små.

K.S.Smede og Montage
Rugvænget 36
2630 Taastrup

Telefon: 43 71 34 35 Telefax: 43 71 34 39
E-mail: ks@kssmedeogmontage.dk
Web: kssmedeogmontage.dk

