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SSAB (logo) 
 

SSAB lanserer fem nye produktfamilier for spesifikke kundebehov  
 
SSAB lanserer fem nye produktutvalg – eller «familier». Hver produktfamilie har optimaliserte 
tilbud som er basert på å oppfylle de spesifikke behovene for våre kunder, er skreddersydd for 
produksjonsprosesser, og optimaliserer sluttproduktytelsen. Dette vises også gjennom navnene på 
familiene: SSAB Domex, SSAB Boron, SSAB Form, SSAB Laser® Plus og SSAB Weathering. 
 
«Kunder ønsker å vite hva et produkt kan tilby, ikke bare hvor eller hvordan det er laget. Derfor er 
det fornuftig å gruppere våre produkter etter hvordan de brukes», sier Olavi Huhtala, leder for SSAB 
Europe. «Dette vil gjøre det mye enklere å identifisere det rette produktet for riktig bruksområde. Vi 
har opprettet disse optimaliserte tilbudene ved å kombinere nyutviklede produkter med et utvalg av 
de beste produktene fra våre tidligere utvalg.» 
 
De nye produktutvalgene gir også SSAB-kundene direkte tilgang til selskapets tjenester og support. 
Kundene har muligheten til å kontakte SSAB for verkstedanbefalinger og teknisk support om hvordan 
de kan forbedre produktiviteten. 
 
Sammenslåingen av SSAB og Ruukki har ført til en restrukturering av SSABs stålportefølje. I fjor 
kunngjorde SSAB nye tilbud, og denne produktlanseringen sammen med en kommende relansering 
av Docol-merket for bilindustrien, vil gjøre SSABs nye produktportefølje komplett. 
 
Produktfamiliene fra SSAB som lanseres i dag inkluderer varmvalset plate, varm- og kaldvalset 
båndstål, rør og profiler.  
 
SSABs nye optimaliserte tilbud innen stål og tjenester er som følger: 
 
SSAB Domex 
SSAB Domex er et bredt utvalg av fleksibelt konstruksjonsstål med meget god kaldforming for høy 
produktivitet og pålitelig ytelse. 
 
SSAB Boron 
SSAB Boron er et herdbart stål som er laget for enkel og konsistent produksjon av slitebestandige 
produkter som kan herdes i kundens eget verksted.  
 
SSAB Form 
SSAB Form er det rette valget for stansing, strekking, dyptrekking, bøying, dreieforming  og andre 
typer kaldforming, spesielt ved høye produksjonsvolum som krever nøyaktige og stabile egenskaper. 
 
SSAB Laser® Plus 
SSAB Laser® Plus er et konstruksjonsstål for effektiv laser-, vann- og plasmaskjæring, og som 
forbedrer ytelsen og produktkvaliteten takket være garantert planhet etter skjæring, lave indre 
spenninger og glatt overflate. 
 
 
 



 

 

SSAB Weathering 
SSAB Weathering og COR-TEN® gir kunder et omfattende utvalg og fleksibel bestilling av høyfaste, 
korrosjonsbestandige stålkvaliteter. 
 
 
www.ssab.com  

For mer informasjon, kontakt:  

Johan Broback, prosjektleder SSAB-merkevareprodukter, tlf.: +46 70 204 5773 

 

SSAB er et nordisk og amerikansk stålkonsern. SSAB leverer verdiskapende produkter og tjenester 
utviklet i nært samarbeid med sine kunder for å skape en sterkere, lettere og mer bærekraftig 
verden. SSAB har medarbeidere i over 50 land. SSAB har produksjonsanlegg i Sverige, Finland og USA. 
SSAB er børsnotert på Nasdaq OMX Nordic Exchange i Stockholm og Nasdaq OMX i Helsinki.  
 


