TranStal działa na rynku stali od 17 lat. Na 17 urodziny odnawiamy
swój wizerunek. Nowe maszyny, nowe pokrycia dachowe i nowe logo.
Ludzie zostają ci sami. Bo wiemy, że potencjał każdej firmy to wysoko
wykwalifikowani ludzie. 17 lat to dużo. Już drugie pokolenie Klientów
wybiera nasze produkty:)
co możemy zrobić dla Ciebie?
Dostarczamy na polski rynek wysokiej jakości wyroby hutnicze i blaszane pokrycia dachowe.
Jeśli jesteś specjalistą w dziedzinie stali - kupisz u nas wszelkie dostępne na rynku profile stalowe.
Jeśli budujesz dom - mamy dla Ciebie doskonałej jakości pokrycia dachowe. Firma dysponuje nowymi maszynami do produkcji
blaszanych pokryć dachowych. Nasz tabor składa się z 15 specjalistycznych samochodów. Zapraszamy do odwiedzenia naszego
punktu sprzedaży. Pomożemy Ci wybrać najodpowiedniejsze rozwiązanie dla Twojego domu. Nasi specjaliści pomogą Ci wybrać
rodzaj pokrycia, jego kolor, niezbędne akcesoria i obróbki. Twój dom będzie piękny. I będziesz się nim cieszył przez długie lata.

BLACHY CZARNE walcowane na gorąco:

• Ryflowane 3,0-10,0 w arkuszach 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000
• Gładka 3,0-100,0 w arkuszach 1000x2000, 1250x2500, 1500x3000, 2000x12000

BLACHY CZARNE walcowane na zimno:

• o grubości: 0,5-3,0 mm
w arkuszach i kręgach lub cięte na wymiar
taśma stalowa walcowana na zimno - szer. 10-30 mm

BLACHY CYNKOWANE OGNIOWO

• o grubościach 0,5-3,0 mm
w arkuszach i kręgach lub cięte na wymiar

CEOWNIKI:

• walcowane na gorąco
zwykłe o wymiarach 40-400 mm, długość 12 mb
ekonomiczne o wymiarach 80-400 mm, długość 12 mb
• gięte na zimno
o wymiarach .25x16-500x500 mm, długości 6mb

DWUTEOWNIKI:

• zwykłe o wymiarach 80-500 mm, długości 12 mb
równoległościenne IPE o wymiarach 80-500 mm, długość 12 mb
szerokostopowe HEA i HEB o wymiarach 100-500 mm

TEOWNIKI:

• o wymiarach 20x20x3-100x100x10, długość 6-12mb

KĄTOWNIKI:

• walcowane na gorąco
równoramienne o wymiarach 15x15x3,0-300-300mm, długość 6-12mb
nierównoramienne
• gięte na zimno
równoramienne o wymiarach 20x20x2,0-100x100x6,0 mm, długość 6mb
nierównoramienne o wymiarach 20x15-80x50 mm, długość 6mb

KSZTAŁTOWNIKI ZAMKNIĘTE:

• gięte na zimno i gorąco
Od 14x14x1,5 do 500x500, długość 6mb

PRĘTY:

• żebrowane do zbrojenia betonu o średnicy 6-32 mm, długość 12mb
• kwadratowe o wymiarach 6x6-50x50 mm, długość 6mb
• płaskie (płaskowniki) 12x4 ÷ 500x50 mm, długość 6mb
• okrągłe 10-500 mm, długość 6mb ÷ 12mb
• walcówka 5,5-8 mm krąg lub prosta, długość 6mb

RURY:

• kształtowniki okrągłe od 10,0x1,0-101,1x3,2 mm, długość 6mb
• rury ze szwem od 17,2-1000 mm, długość 6mb-12mb
• rury bez szwu o średnicy zew. 21,3-100,0 mm, długość 6mb
• ocynkowane o średnicy zew. 21,3-114,3 mm, długość 7mb

TranStal

Smęgorzów 321, 33-202 Smęgorzów
tel. 14 642 15 65 lub 14 642 43 77
fax: 14 642 86 43
e-mail: transtal@transtal.pl
www.transtal.pl
Nasi dostawcy:

