




- IPOA AS leverer stålkonstruksjoner til
 bygg og industri.

- Vi utfører prosjektering, produksjon
 og montering.

- Typiske oppdrag er konstruksjoner til lager-,   
 verksted- og næringsbygg, samt bæresystemer 
 til kontorbygg og lignende.

- Alt fra enkle tilbygg til store, komplekse 
 fleretasjes bygg.





Ingeniørene i vår prosjekteringsavdeling har
god kompetanse og mange års erfaring innen 
prosjektering av stålkonstruksjoner.
Vi benytter moderne programvare som
beregningsverktøy og for tegning/modellering
i 3D.
Noe som gir oss god oversikt og informasjonsflyt 
- fra design til byggeplass.

PROSJEKTERINGS-
AVDELING



IPOA AS er sertifisert i henhold til 
NS EN1090-1 som sikrer god
kvalitet og sporbarhet. IPOA kan 
herved utføre CE-merking av sine 
produkter.



Stene Stål Produkter har helt fra 
IPOA startet opp, vært en viktig 
leverandør til IPOA.

Stene Stål er en grossist som har 
spesialisert seg på leveringer av 
bjelker, hulprofiler, stangstål og
plater til stålentreprenører i
Østlandsområdet. 

Med sitt unike utvalg av 10, 12, 15 
og 18m lengder har Stene nesten 
alltid en passende lengde på lager, 
slik at kostnadskrevende skjøting 
unngås. 

Med den nærhet vi har til IPOA, 
fungerer vi enkelte ganger
nærmest som et hentelager.

Vi har et godt renomme i markedet 
og er kjent for å holde det vi lover. 
Med en liten, men fleksibel
organisasjon, som er villig til å yte 
det lille ekstra, kan vi imøtekomme 
de fleste ønsker.

Vi er sertifisert i henhold til NS-EN 
1090-2

Stene Stål Produkter AS • Seljeveien 8, 1661 Rolvsøy
post@stenestal.no • Telefon: +47 69 35 59 00 • Telefaks: +47 69 35 59 10

Leverandør av stålprodukter



Telefon: 69 36 34 40
firmapost@industri-hydraulikk.no

Vår kompetanse og erfaring skal gjøre
det enkelt for kunden å velge oss som
samarbeidspartner!

Vi stiller med:
- Serviceavtale på sveisemaskiner,
 Kemppi Premium Dealer
- Årlig sertifisering av sveisemaskiner,
 eget serviseverksted
- Kurs og opplæring for bedrifter mot
 NS- EN1090
- Vi utarbeider pWPS kostnadsfritt for
 bruk av Elga sveisetilsett
- Sertifisering av sveisere/WPS i våre   
 lokaler,samarbeid med HSP-Inspection AS
- Kurs om bruk og oppbevaring av gasser

IPOA AS VALGTE INDUSTRI-HYDRAULIKK AS
SOM SIN SAMARBEIDSPARTNER INNENFOR

-  Sveisemaskiner  -  Sveisetilsett  -  Industrigasser  -  Verktøy og utstyr



Produksjonen av stålkonstruksjonene foregår i 
Produksjonsveien 21, i Fredrikstad, i eget 1500 
kvm tilpasset verksted, med separat avdeling for 
sprøytemaling.

PRODUKSJON





www.elga.se

www.kemppi.com/no

Løsninger for
forbedring av

kvalitet



Montasjeavdelingen består av flere montasjelag 
som har flere års erfaring innen sitt fag.
Dette, kombinert med et godt innarbeidet kvalitets 
system, gir en trygg og effektiv montasje med 
fokus på kvalitet og HMS.

Våre montører har god kompetanse innen
montering av stålkonstruksjoner og betong-
elementer, som hulldekker og betongbjelker.

MONTERING





STØRST PÅ

LIFT
I ØSTFOLD!

www.aadalen.no

Med våre kranbiler fra 
23- til 50-tonnmeter,
har vi spesialisert oss
på transport av varer. 
Vi har mer enn 30 års
erfaring med transport 
av bla. båter, bygge-
varer, takstoler,
elementer og maskiner. 

Hos oss blir ditt
oppdrag utført med 
stor forsiktighet.

Gauterødveien 39c, 3154 Tolvsrød

Tlf: 909 10 127 - post@avkt.no

Arild Vedvik Kran 
& Transport as 
startet opp i 1982



Tomteveien 55, 1618 Fredrikstad •Tlf: 69 34 64 00
Fax: 69 34 65 80 • www.jomatrading.no

IPOA AS har valgt å bruke Hempel sine produkter 
på alle prosjekter som skal overflatebehandles. 
Hempel er en av verdens største produsenter av 
anticorrosive malinger med fabrikker i 26 land 
og over 150 distribusjonssentre over hele verden. 
Hempel omsatte for over 1,2 milliarder Euro i 2013.

Joma Trading Norway AS leverer produkter til 
segmentene:

• Protective
• Offshore
• Subsea
• Marine
• Vindmøller
• Containere
• Infrastruktur
• Passiv Brannbeskyttelse 

Joma Trading Norway AS er den største Hempel
forhandleren i Norge med distribusjonslager og 
kontor i Fredrikstad.
Vi leverer flere tusen liter maling fra vårt lager hver 
mnd. Samtidig utarbeider vi malingsspesifikasjoner 
til våre kunder og vi foretar inspeksjoner med egen 
Frosio inspektør.
Vi er stolte av å ha en stor aktør som IPOA AS som 
kunde, en kunde som vi har et tett og meget godt 
samarbeide med.

HEMPEL’S FORHANDLER AV INDUSTRI, OFFSHORE OG MARINE MALINGER



Produksjonsveien 21
1618 Fredrikstad

Telefon: +47 69 87 82 00
Mail: post@ipoa.no
Web: ipoa.no

Per Ove Blakkestad Andersen
DAGLIG LEDER
Mobil: 992 04 770 
Epost: perove@ipoa.no

Marius Kurzok
PROSJEKTINGENIØR
Mobil: 470 57 889
Epost: marius@ipoa.no

Reidar Lindberg
SALGSSJEF
Mobil: 990 95 225
Epost: reidar@ipoa.no

Sylwester Puzyna
VERKSMESTER
Mobil: 979 92 468
Epost: sp@ipoa.no

Bart Vincent Rall
PROSJEKTINGENIØR
Mobil: 979 92 463
Epost: bart@ipoa.no

Ketil Armann Hansen
KONSTRUKSJONSANSVARLIG/
PROSJEKTINGENIØR
Mobil: 990 95 228
Epost: ketil@ipoa.no

Judith Østermark Ådalen
ØKONOMISJEF
Mobil: 415 13 060
Epost: judith@ipoa.no


