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Ideen om Metacon ble unnfanget av familien 
Aas og i 1997 så bedriften Metacon Industri-
mek AS dagens lys i Rakkestad. Siden den 
gang har bedriften hatt en spennende
utvikling, blant annet er de kronet med hele 
seks Gassellepriser. 

Metacon AS er i dag etablert som konsern 
og består av Metacon Industrimek AS, 
Metacon Klima & Tynnplateteknikk AS og 
eiendomsselskapet Industri Invest AS. 

Som totalleverandør av stålkonstruksjoner 
og komplette stålbygg, utfører Metacon alle 
oppdrag nøye tilpasset kundenes ønsker og 
behov. Selskapet er godkjent av Norsk Stål-
forbund for utførelse av stålkonstruksjoner i 
utførelsesklasse EXC3, og Metacon var første 
stålprodusent i Norge som i 2012 ble godkjent 
for CE-merking av stålkonstruksjoner.
Viktig å merke seg at alle som ønsker å 
levere lastbærende konstruksjoner til det 
Norske markedet må være godkjent for 
CE-merking innen 01.07.2014.
Konsernet teller nå 50 ansatte, og omsetter 
for ca 95 millioner kroner i 2013.

“Vår visjon for HMS er null skader på menne-
sker og miljø. Vi skal sikre en sunn og trygg 
arbeidsplass for alle medarbeidere, med 
et arbeidsmiljø preget av respekt, trivsel og 
gode arbeidsrutiner. Vi skal forebygge ulyk-
ker og skader på helse, miljø, materiell og 
utstyr, både i og utenfor selskapets virksomhet.
 

Vårt kvalitetssystem er i stor grad egenut-
viklet og ivaretar alt fra prosjektering, innkjøp, 
produksjon, overflatebehandling, transport
og montering. 

Vi har fokus på grønne bygg og ønsker å 
benytte løsninger og produkter som bidrar 
til redusert utslipp til miljø, og som samtidig 
reduserer oppvarmingskostnadene. 
Vår visjon er å være en bærekraftig 
organisasjon og en bedrift som våre kunder 
forbinder med:

•Seriøsitet.   
•Pålitelighet.
•Tilgjengelighet.
•Kompetanse og kreativitet

Vi vil benytte anledningen til å takke:
• Alle leverandører som bidrar til denne 
 brosjyren, og våre produkter!
• Alle våre ansatte som daglig bidrar til å dra
 lasset i samme retning!
• Alle våre eksisterende kunder, og ønsker
 samtidig nye kunder velkommen!

Vi håper dette vil være en informativ brosjyre 
med fokus på vår kompetanse og produkter.”

For mer utfyllende info og oppdateringer 
vennligst besøk vår webside: 
www.metacon.no
Med vennlig hilsen for METACON AS:

DIN TOTALLEVERANDØR
AV STÅLBYGG
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Metacons oppdrag starter på tegne-
blokka.  Det er viktig - allerede i planleg-
gingsfasen - å finne optimale løsninger 
for bæresystem og gode løsninger innen 
energi og miljø, for å få et så godt 
sluttresultat som mulig. 

Selskapets erfarne ingeniører utfører 
prosjektering av betong- og stålkon-
struksjoner, utarbeider arkitekttegninger 
og ikke minst; de lager 3D-modeller 
slik at kunder enkelt skal kunne visualisere 
det ferdige bygget. 
I tillegg utføres grundige statiske analyser, 
noe som er av avgjørende betydning 
for det videre arbeidet. 

Prosjekteringsavdelingen jobber primært 
med Metacons egne oppdrag, men 
også eksterne kunder kan nyte godt av 
deres spesielle kompetanse, f.eks. innen
prosjektering av arkitektur- og konstruk-
sjonssikkerhet. 

PROSJEKTERINGSAVDELING
-GOD PLANLEGGING ER HALVE JOBBEN
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Metacon industrimek AS

En viktig samarbeidspartner for Metacon 
Industrimek er Stene Stål Produkter.

Stene Stål er en grossist som har spesialisert 
seg på leveringer av bjelker, hulprofiler, stang-
stål og plater til stålentreprenører i Østlands-
området.
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 en 100% oppdatert oversikt over 
restekapp i tillegg, kan Metacon, når det 
kniper, komme å hente et passende restekapp.
På prosjekter samarbeider vi og kjøper ofte inn 
spesiallengder, slik at svinnandelen blir så liten 
som mulig.

Det siste årets har vi levert stål til de fleste
av Metacons prosjekter.
Både Sykehuset i Østfold, Krambua i Sarpsborg, 
Slåttlands nybygg på Rudskogen og Coop’s 
utbygging på Tunejordet, er gjort med stål fra 
Stene Stål Produkter.
Bare til disse 4 prosjektene nærmer vi oss 1000 
tonn. 

Mesteparten av stålet leveres i slyngrenset og 
primet utførelse, enten med grå eller rød 
jernoksyd primer.
Vi har tilpasset våre rutiner til å tilfredsstille 
Metacons store krav til sporbarhet og kvalitet,
i henhold til NS-EN 1090-2.

Vi leverer totalt ca 18000 tonn stål pr år, således 
er Metacon en betydelig og viktig kunde.
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.

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

Din leverandør av stålprodukter
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       - et globalt varemerke
Tata Steel, tidligere kjent som Corus, er en av Europas største stålprodusenter. 

Vi leverer stålprodukter til mange ulike og krevende markeder over hele verden 
- inkludert romfartsindustrien, bilindustrien, bygg og konstruksjon, energi- samt 

emballeringsindustrien. Vår viktigste stålproduksjon i Storbritannia og Nederland 
støttes av et globalt salgs- og distribusjonsnettverk.

BYGNINGSKLEDNING 
Tata Steel har høy kompetanse på området panel- 
og profilproduksjon, og kan tilby et komplett utvalg 
av profiler og sandwich elementer. Og det med 
en støtte og hjelp som bare et ekte globalt selskap 
og et altomfattende distribusjonsnettverk kan tilby. 
Med en slik variert produktportefølje og nærmere 
50 års erfaring kan vi som eneste produsent tilby 
kundene en objektiv løsning på designkriteriene for 
et hvilket som helst prosjekt. Vi tilbyr enestående 
teknisk støtte, praktisk veiledning, og en kvalitet slik 
du kan forvente av en av industriens mest pålitelige 
merkevarer. Dette gjør at våre kunder kan overgå 
sine klienters forventinger i det lange løp.

UNIKE SANDWICH-LØSNINGER 
Med lansering av sandwichprodukter presenterer 
Tata Steel et produktprogram som forener de ypp-
erste mulighetene fra Europas ledende fabrikker 
innenfor sandwichproduksjon. Tata Steel sand-
wichløsninger leveres som prefabrikkerte, ferdige 
elementer, og det er mulig å velge individuelt 
mellom forskjellige isoleringsmaterialer, isolerings-
dimensjoner, profiler, overflater og et hav av utsøkte 
farger. 
Panelene er kompakte, alt-i-ett elementer som 
består av en utvendig robust klimaskjerm, ettlags 
isoleringsmateriale, samt en innvendig kledning. 
Produktene har mange anvendelser. Veggpan-
elene kan anvendes vannrett eller loddrett og i 
tillegg velges med enten synlig eller skjult innfesting. 
Alle paneler har TataSteel not og fjær-løsning, som 
sikrer enkel og rask montering. Ved bruk av Tata 
Steel sandwichpaneler er det mulig å gjennom-
føre en byggeprosess raskt og effektivt, og i tillegg 
oppnå optimal isolering, samt brannsikkerhet, 

med en estetisk flott fasade- og takkonstruksjon. 
Tata Steel høyytelses sandwichpaneler tilfører verdi 
til bygninger innen landbruk, industri, kontor, butikk, 
kjølerom osv., der det stilles krav til effektiv isolering. 
Tata Steel sandwichprogram er omfattende. 
Derfor oppfordrer Tata Steel til individuell kontakt 
og veiledning for å kunne tilby optimal veiledning 
og løsning til det konkrete prosjektet. Både før, 
under, og etter byggingen står Tata Steels ingen-
iører og teknikere til rådighet med fagkunnskap
og veiledning.

HØYPROFILER
Forskjellige egenskaper kan bygges inn i høypro-
filene fra Tata Steel. Dette gjør dem anvendelige 
til mange typer bygg, særlig industri- og nærings-
bygg. Profilene klarer svært store spenn, og tilbys 
i så vel kurvede som perforerte utforminger til for-
skjellige akustiske krav. Profilene er lette å arbeide 
med og kan brukes til både tak og fasade.
Høyprofiler kan anvendes til taktekking med og 
uten isolering, som bærende profil ved varm- kald-
takskonstruksjoner, ved sandwichkonstruksjoner 
med høyprofil som det bærende element, til 
isolering med avstandsprofiler og som regnskjerm. 
Høyprofiler er i tillegg ideelle til bygging av lette 
fasadekonstruksjoner med eller uten isolering, som 
innvendig tak- eller veggkledning.
SPT128/930 produseres i Skien av Tata Steel, dette 
bidrar til å sikre en kompetent rådgivning, seriøs 
beregning, fleksible leveringstider og ikke minst 
en konkurransedyktig logistikk. For ytterligere infor-
masjon om våre produkter, vennligst kontakt Tata 
Steels salgsavdeling.  

Røraskogen 2, 3739 Skien • T: 35 91 52 00
www.tsbsnordic.no • norge@cbsnordic.com





Når prosjekteringen er gjennomført og 
planene kvalitetssikret, starter selve pro-
duksjonen av stålkonstruksjoner. 

I selskapets tusen kvadratmeter store 
produksjonsområde, opererer dyktige 
ansatte en moderne park av maskiner 
og utstyr, som til enhver tid er kalibrert og 
godkjent for å møte kravene til kvalitet. 
Med to produksjonslinjer og en kapasitet 
på ca. 2000 tonn i året, er kvalitets-

systemene spesielt tilpasset Metacons 
egen produksjon. 

Selskapet er sertifisert i henhold til NS-EN 
1090-1 og NS-EN 1090-2, noe som sikrer 
god kvalitet og full sporbarhet. 
Metacon Industrimek AS kan også, 
som første stålprodusent i Norge, utføre 
CE-merking på sine produkter.

PRODUKSJON
-Å SKAPE VERDIER
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Når selve stålkonstruksjonene er ferdige, 
har Metacon egen avdeling for over-
flatebehandling, som sprøytemaling. 
Systemene som brukes her, også når 
det gjelder brannmaling, er testet og 
godkjent i henhold til alle retningslinjer. 
På denne måten er kunden sikret den 
ønskede kvaliteten, og behandlingen 
foregår under kontrollerte forhold. 

Metacon lager også rapporter på ut-
førelsen av overflatebehandlingen for å 
dokumentere at det er gjort i henhold 
til alle krav og retningslinjer. 

OVERFLATEBEHANDLING
-DET YTRE TELLER 
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HSP Inspection AS er en aktør innen sveisetekniske tjenester på østlandet. 
Bedriften er sentralt plassert på Hafslund i Sarpsborg med kort avstand til E6.

Hans-Petter Jakobsen, Svein Heie Engelbrecht og Pål Arve Solberg eier og driver bedriften. 
Alle tre har lang erfaring fra industrien som sveisere, med senere sveiseteknisk utdanning og IWT-diplom.
Med god erfaring fra praktisk sveising og kunnskap innen sveiseteknikk, imøtekommer vi våre kunder på 
best mulig måte med deres prosjekter der det stilles stadig høyere krav til utførelse. 
Særlig innen stålbyggebransjen ser vi et økende behov for sveiseteknisk oppfølging og bistand i forbindelse 
med NS-EN 1090 og NS-EN ISO 3834. 

Metacon er en av våre kunder som har fått sveiseteknisk bistand i forbindelse med sitt arbeid frem mot 
sertifisering ihht NS-EN 1090-1 og CE-merking. Det er tilfredsstillende å se at de har fått et system som brukes 
i praksis, og som gir dem et godt konkurransefortrinn i et utfordrende marked.

Vårt arbeidsområde er sertifisering av personell og utarbeidelse av sveiseprosedyrer (WPQR) i samarbeid 
med Det Norske Veritas (DNV). Vi utfører også sveisetekniske tjenester i form av tilstandskontroll, generell 
sveiseinspeksjon og malingsinspeksjon ihht Frosio. Videre tilbyr vi kurs innen sveiseteori og praktisk utførelse 
på de fleste sveisemetoder. 

Se vår hjemmeside www.hspi.no for mer hva vi kan tilby av tjenester.
For oss er kvalitet og tilfredse kunder vårt hovedmål, så derfor er vi Din samarbeispartner i industrien.

Inspeksjonstjenester - Sertifisering - Sveiseprosedyrer
Sveisekoordinering - Kurs - Konsulenttjenester

HSP Inspection AS
Statsminister Torps vei 1a, 1722 SARPSBORG
Tlf: 69 87 99 88 - www.hspi.no
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www.ruukki.no

Idrettshallen Sole skog og Krambua kjøpe-
senter er begge oppført med Ruukki energi-
paneler, som sikrer overlegen lufttetthet, gir 
rom for fremtidens krav og reduserer drifts-
kostnadene drastisk.

Vestbys Idretts- og flerbruksanlegg Sole skog 
åpnet i 2012, og var det første norske bygget som 
ble oppført med Ruukkis energipaneler. Ett år 
etter fulgte Krambua kjøpesenter i Sarpsborg,
oppført med en kombinasjon av Ruukki
life- og energipanelsystemer. Metacon står for
oppføringen av begge byggene, noe som
tydelig viser bedriftens miljøfokus.

Metacons byggprosjekter er preget av at sel-
skapet er veldig fremtidsrettet. De har sterkt 
fokus på å oppføre bygg som er tilpasset frem-
tidens krav med tanke på både miljø, bære-
kraftighet og energieffektiv drift. Vi i Ruukki deler
denne filosofien, og vi jobbet i tett samarbeid 
med Metacon for å finne de beste og mest 
energieffektive løsningene for Sole skog og 
Krambua. Det er vi stolte av at vi har oppnådd, 
sier avdelingssjef for bygg i Ruukki, André Otnes. 

SUVEREN TETTHET MED ENERGIPANELER
Monteringen av panelene er svært viktig for 
å oppnå at den ønskede energieffektiviteten. 
Metacon er blant de få bedriftene som er god-
kjent som installatør av Ruukkis energipanel-
systemer, noe som sikrer at Sole Skog og Kram-
bua er blant Norges mest energieffektive. 

Kravet fra Tek 10 er tetthet på opptil 3,0. Med 
Ruukki energipaneler kan vi garantere en lufttett-
het på så lite som 0,3. Det betyr at det kreves 
langt mindre energi til oppvarming og nedkjøling, 
noe som reduserer driftskostnadene drastisk.
Det gjør at vi, som de eneste på markedet, 
leverer produkter med tetthetsgaranti, sier Otnes.

RESIRKULERBARE SANDWICHPANELER 
Kjøpesenteret Krambua i Sarpsborg åpnet sine
dører for første gang i mai 2013, og er det første
bygget i Norge som kombinerer Ruukki life energi-
paneler med Ruukki sandwichpaneler. Det gjør
bygget til et prakteksempel på energieffektive-
og miljøvennlige løsninger.

Life panel er utviklet med miljøhensyn i høysetet, 
og har en bedre isolasjonsevne. Kjernen i Ruukki 
life panels er produsert av 80 prosent resirkulert 
materiale. I tillegg kan selve sandwichpanelet 
gjenvinnes i sin helhet. Dette reduserer råvare-
bruken med inntil 85 prosent, kutter energikost-
nadene med inntil 40 prosent, og reduserer CO2-
utslipp med inntil 45 posent, konstaterer Otnes.

NYE PANELER SOM PRODUSERER ENERGI 
Ruukki solar panel er det nyeste tilskuddet til 
Ruukkis energipanelserie. Panelene ble lansert
i juni 2013, og er dekket med en fotoaktiv film
som konverterer sollys til energi.

Vi er veldig stolte av å kunne introdusere Ruukki 
solar panel som det nyeste produktet i Ruukkis 
energipanelsystemserie. Panelene har samme 
overlegne lufttetthet som våre standard energi-
paneler, men på grunn av fotofilmen, produserer
de også energi. Det betyr at Ruukki solar panel-
systemet kan kutte et byggs energikostnader
med opp til 20 prosent, sier Otnes.

For mer informasjon om Ruukkis energieffektive
paneler, se www.ruukki.no/energipaneler

Ruukki Norge AS
Tel. 22 90 90 00

METACON VERNER MILJØET MED RUUKKI PANELER 

Les mer om paneler:



En ting er å produsere stålkonstruksjoner 
av god kvalitet. Men så skal elementene 
opp i riktig rekkefølge. Det skal løftes, 
sveises og boltes, og ikke minst skal det 
hele foregå både effektivt og sikkert. 
I det stålkonstruksjonene forlater pro-
duksjonslokalet, har Metacon flere godt 
kompetente montasjeteam som står 
klare for å sette i gang selve utførelsen 
på byggeplassen.

Selskapet har naturligvis sentral godkjen-
ning for prosjektering av konstruksjons-
sikkerhet i tiltaksklasse 2, og for utførelse 
og montering av bærende metall- eller 
betongkonstruksjoner i tiltaksklasse 3. 
I tillegg er Metacon Industrimek AS 
godkjent for utførelse av stålkonstruk-
sjoner i utførelsesklasse EXC3 av Norsk
Stålforbund.

MONTASJE STÅLKONSTRUKSJONER
-På 1-2-3
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Taket kan være den mest utfordrende 
delen av et bygg. Stål er et lett og solid 
materiale som gir mange muligheter. 
Metacon har solid ekspertise på mon-
tering av selvbærende takplater på 
bæresystem i stål, som underlag for 
isolasjon og taktekkingsarbeider.

Isolering foretas med materiale som 
ivaretar nødvendig U-verdi og brann-
seksjoneres i henhold til TEK 10. Taket 
tekkes med Protan PVC-folie og damp-
sperre. Dette gir en stabil, tett og varig 
“forsegling” av bygget. Alle takkon-
struksjoner levert av Metacon dimensjo-
neres etter gjeldende standarder. 

I tillegg tilpasses konstruksjonen den geo-
grafiske plasseringen. Vårt vidstrakte 
land har varierende klima og værforhold 
som vil ha innvirkning på belastningene 
taket blir utsatt for. 

MONTASJE TAKKONSTRUKSJON
-TIL TOPPS
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Et byggs fasade blir oftest vurdert etter 
design. Det er selvsagt av stor betydning, 
men både produktvalg og montasje er 
avgjørende for byggets funksjonalitet.  
Metacon har lang erfaring i montering 
av sandwichelementer. Bedriften legger 
stor vekt på at man tenker økonomi og 
funksjon under ett: byggets lufttetthet 
har betydning for fremtidige kostnader 
i forbindelse med oppvarming. 
Med en levetid for bygninger på min-
imum 50 år, så er det store gevinster å 
hente ved å tenke langsiktig. 

Kun seriøse produsenter får innpass i 
Metacons leverandørportefølje. 
Det kreves at produktenes egenskaper 
er godt dokumentert, og at Fdv- 
dokumentasjon for produktene fore-
ligger på norsk.
Metacon har utdannet personell for 
montering av veggelementer, og sel-
skapet gir tetthetsgaranti på nye bygg 
langt utover kravet i byggeforskriftene. 
I nært samarbeid med underentrepre-
nører på leveranser av porter, vinduer, 
dører, glassfelter og så videre, kan de 
dermed levere nøkkelferdige, komplette 
stålbygg med tette fasader.

MONTASJE FASADE
-SANDWICH
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NORSKPRODUSERT FOR NORSKE FORHOLD
www.protan.no

Løsninger

for alle

typer tak!

www.protan.no
Taket tekkes avPaul Messa ASTlf 901 63 217



Metacon industrimek AS

Vi har gjennom over 40 år levert kvalitets-
produkter til det norske markedet. 
Samtidig har vi bygget opp god kompetanse
på hva som kreves av norske brukere.
Velger du en industriport fra Windsor Door as velger
du også kvalitet i alle ledd. 
Fra utvikling, gjennom produksjon og frem til 
montasje og overlevering hos deg - alt for at du 
skal få det du trenger. 
Nemlig et kvalitetsprodukt til riktig pris og med 
Norges beste serviceapparat i ettertid.

NORGES STØRSTE PORTPRODUSENT

LANDS-

DEKKENDE

www.windsor.no

Servicenr: 815 333 43

Totalleverandør av industriporter:

• Leddheiseporter
• Foldeporter
• Hurtigporter
• Dukporter
• Skyveporter
• Lasteanlegg

VELG WINDSOR DOOR - VELG TRYGGHET!



MILJØVENNLIGE BYGG
-TENK SMART

Som vi tidligere har vært inne på; det 
finnes mange gode argumenter for å 
bygge med stålkonstruksjoner. Allerede 
i prosjekteringsfasen er det viktig å tenke 
miljø i forbindelse med valg av riktige 
produkter. Ved å bruke energipanel-
system vil man oppnå høyere poeng i 
LEED og BREEAM, og referanseprosjekter 
har oppnådd opptil 4 ekstra poeng i 
Breeam - systemet. I tillegg har bruk av 
bærekraftige energipaneler oppnådd 
et ekstra poeng i Leed - systemet.

Takket være den gode lufttettheten til 
energipaneler, kan du:
• Spare kostnader under byggingen  
 ved å optimalisere isolasjonstykkelsen.
 • Oppnå opptil 40%  besparelser i 
 oppvarmingsutgiftene.
• Redusere CO2-utslippene med opptil  
 40%.
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1 - Resirkulerbart
Stål er 100% resirkulerbart, noe som fører til 
lavere uttak av naturressurser og mindre 
påvirkninger på miljøet. Stålproduksjon 
basert på resirkulert stål reduserer utslipp 
av CO2.

2 - Multisirkulerbart
Stål er ikke bare resirkulerbart. Det er også 
100% multisirkulerbart. Stålet kan brukes 
igjen og igjen i det uendelige med minst 
like god kvalitet.

3 - Gjenbruk
Ved å konstruere med hensyn på effektiv 
montering og demontering, kan stål-
komponenter enkelt gjenbrukes.
Behovet for ny stålproduksjon kan dermed 
reduseres kraftig.

4 - Mindre transport
Stål har en meget høy styrke i forhold til 
vekt, noe som gjør det til et lett materiale. 
Vektbesparelsen fører til mindre tungtrans-
port og mindre belastning på miljøet.

5 - Energieffektiv
montering
Byggeprosessen påvirker miljøet mindre 
fordi stålets lette vekt øker kranens
rekkevidde. For samme spennvidde kan 
entreprenøren bruke mindre kraner og 
annet løfteutstyr.

6 - Nøyaktig montering
Prefabrikkerte stålelementer med høy 
kvalitet og små toleranser gir en nøyaktig 
konstruksjon som sikrer en rask montering 
og fører til minimale eller ingen tilpasninger 
av tilstøtende byggematerialer.

7 - Stille byggeplass
Rask montering minimerer støy og
forstyrrelser i byggetiden og reduserer 
faren for forsinkelser pga værforhold. 
Dette gir en mer forutsigbar framdriftsplan.

8 - Ren byggeplass
Stål er et støvfritt materiale som ikke 
forurenser. Prefabrikkerte stålelementer 
levert i rett tid for montering minimaliserer 
behovet for lagringsplass og bidrar til en 
ryddig og sikker byggeplass.

9 - Mindre avfall
Avfall fra fabrikasjon og montering av 
stålkomponenter er redusert til et 
minimum og er for det meste resirkulerbart.

10 - Bestandig
En stålkonstruksjon er eksepsjonelt
bestandig, med lite eller ingen behov 
for vedlikehold. Dette fører til minimale 
miljøpåvirkninger i konstruksjonens levetid. 
Stål er dessuten et ubrennbart og flamme-
sikkert materiale som ikke trekker vann, 
sveller, krymper, sprekker eller vrir seg.

11 - Tilpasningsdyktig
En stålkonstruksjon kan tilpasses ethvert 
krav til termisk og akustisk isolering og kan 
enkelt tilpasses nye funksjonskrav 
gjennom byggets levetid.

12 - Fleksibelt
Lange bjelkespenn fører til søylefrie 
arealer som er fleksible for bruks-
endringer. Med stål er det enkelt å utføre 
forsterkninger og ombygninger. Lette 
stålkonstruksjoner kan enkelt bygges 
oppå eksisterende bygninger uten å 
overbelaste fundamentene.

13 - Bra for helsen
Stål krever ingen bekjempelsesmidler 
eller andre kjemikalier mot skadedyr, 
mugg eller råte ettersom det er et uor-
ganisk og tørt materiale. Stålprodukter 
avgir ingen gasser, flyktige kjemikalier eller 
radon og binder ingen andre helsefarlige 
eller allergifremkallende stoffer.

14 - Lett er energivennlig
Lette stålkonstruksjoner reduserer behovet 
for store fundamenter. I kalde klimasoner 
vil bygninger med lette materialer og liten 
termisk masse forbruke mindre energi til 
oppvarming.

15 - Tette bygg
Fasader av isolerte stålkassetter og 
stålplatetak, samt samvirkedekker av stål 
og betong, er bestandige og har en høy 
isoleringsgrad og tetthet.

16 - Lite varmetap
Kaldformede tynnplateprofiler i vegger og 

tak gir mye mindre varmetap som
kuldebro enn andre materialer på grunn 
av perforeringer i steget.

17 - Energieffektiv design
Med energieffektiv design kan energi-
forbruket reduseres. Stål er meget fleksibelt 
og formbart og egner seg godt til 
utvendige sjalusier, pergolaer, doble
fasader (naturlig ventilasjon) og
installasjoner for solceller, vindmøller etc...

18 - Mindre volum
Integrerte dekkebjelker i etasjebygg fører 
til mindre etasjehøyder og dermed mindre 
volum å varme opp eller kjøle ned. 
Det gir også mindre vegg-
areal.

19 - 
Mindre 
material-
bruk
I en sam-
virkekon-
struksjon 
er de ulike 
material-
kompo-
nenter 
koblet 
sammen 
på en slik 
måte at 
man får 
en 
kostnads-
effektiv 
konstruk-
sjon.

20 - Bra mot jordskjelv
En lett stålkonstruksjon får mindre last-
påvirkninger fra jordskjelv enn en tung 
konstruksjon. Stål er også best egnet mhp 
design og løsninger av duktile knute-
punkter og avstivninger som vil bedre 
sikkerheten, miljøet ogøkonomien i
prosjektet.

Utarbeidet av teknisk komité for Stål og Miljø, februar 2009

20 GODE MILJØRÅD
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Metacon industrimek AS

Leverer og monterer innen følgende 
områder:

• Glassmesterarbeider med døgnvakt
• Fasader, dører og vinduer
• Låser, beslag og dørautomatikk
• Rekkverksløsninger
• Balkonginnglassing
• Bilglass

Langsholt Glass Service AS  leverer og monterer vinduer, dører, dørfelter, tak og fasader i 
aluminium og glass, til mange av Metacon sine prosjekter.
Vi benytter velkjente Sapa aluminiumsprofiler. 
Vår glassmesteravdeling utfører alt av ordinære glassmesterarbeider, fra små kittreparasjoner 
til større prosjekter med utskifting/oppgradering av glass i f.eks. borettslag. 
Vi legger stor vekt på oppfølging og evne til å løse utfordringer underveis i et prosjekt, samt at 
de rette produktene blir levert/montert til rett tid.

Ta bare kontakt eller kom innom vår butikk/verksted på Borgenhaugen i Sarpsborg.

Langsholt Glass Service er forhandler av glass-
rekkverket Zifront, et modulrekkverk i glass og 
syrefast stål.
Et meget fleksibelt og prisgunstig rekkverk mye 
pga. den rasjonelle monteringen.

 Nye Iseveien senter, der vi har levert vinduer, dører og inngangspartier.

Besøksadresse: Snekkerstubakken 24, Borgenhaugen • post@langsholtglass.no • Tlf 69 12 71 23





Metacon Klima & Tynnplateteknikk AS
leverer blikkenslagerarbeider og venti-
lasjon. Selskapet ble implementert i 
Metacon Holding AS i 2011, og med det 
ble Metacon en komplett leverandør på 
stålbygg.

Bedriften het opprinnelig Rakkestad 
Blikk AS, og var i eierskap av Arne og 
Sindre Westby. I 2011 solgte de firmaet 
til Metacon Holding AS. Hovedårsakene 
til kjøpet var at Metacon ønsket å være 
en komplett leverandør på stålbygg, 

inkludert blikkenslagerarbeider og venti-
lasjon.

I 2012 kom navneendringen og Henning 
Aas ble ansatt som ny daglig leder. Med 
hans bakgrunn fra ventilasjonsbransjen 
de siste 16 årene, har konsernet utvidet 
sitt produktspekter. Siden overtakelsen 
har selskapet mer enn doblet omset-
ningen, og staben er utvidet med enda 
flere dyktige håndverkere. 

KLIMA OG TYNNPLATETEKNIKK
-NYTT BLIKKFANG
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Metacon industrimek AS

VÅRE SATSNINGSOMRÅDER

• Prosjektering og beregning av alle typer   
 ventilasjonsanlegg.
• Flere store prosjekter (prosjektering/
 installering) med hybridventilasjon.
• Anbudsregning av alle typer klimaanbud.
• Tilstands - og inneklima analyser.
• Tiltaksrapporter med prisoverslag.
•	 Kvalifisert	veiledning	i	alle	klima	spørsmål.
•	 Godt	håndtverk.
• Erfarne, oppdaterte fagfolk.
• Opplæring og utvikling av alle 
 medarbeidere.
•	 Rask	oppfølging.
•	 Kort	tid	fra	bestilling/forespørsel	til	levering/
 kontakt.
•	 Faste	priser	hvis	kunden	ønsker.
• Kvalitetsriktige samarbeidsbedrifter.
•	 Kvalifiserte	underleverandører,	flere	Norske.
•	 Samvittighetsfull	oppfølging.
• Tett og god planlegging.

Alicenborgveien 24, 1555 Son • Tlf 64 95 42 44

Din ventilasjonsentreprenør

Soon Clima AS leverer luftteknisk utstyr og 
prosjekteringstjenester til Metacon Klima & 
Tynnplateteknikk AS.
Vi har hatt flere samarbeidsprosjekter, der 
Soon Clima beregner og prosjekterer, og 
Metacon Klima står for levering og montasje. 



Metacon industrimek AS
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Det komplette servicehus for landbruk, håndverk, industri og husholdninger

www.raso.no - post@raso.no - 69 22 70 70

Metacon er en betydelig kunde, og vi leverer
forbruksmateriell og rekvisitta til alle prosjekter. 

Til Metacon leverer vi bl.a arbeidstøy, sveisemaskiner, 
Yara sveisegasser, Sika tetningsprodukter, verktøy og 
annet forbruksmateriell. I tillegg utfører vårt service-
verksted service og reparasjoner av sveisemaskiner og 
elektroverktøy.

Rakkestad Sogneselskap er et komplett servicehus for landbruk, 
håndverk, industri og husholdninger. Produktkunnskap, fagkunn-
skap og service er tre kjerneområder som er høyt prioritert hos 
oss. Når du handler hos oss skal du få god kvalitet på produktene 
og du skal få rådgivning slik at du får et produkt som dekker ditt 
behov.

Fra å starte som en ren landbruksleverandør i 1823 har vi utvidet 
produktspekteret til å omfatte alt innen elektroverktøy, luftverktøy, 
håndverktøy, sveisemaskiner, sveisegass, bilrekvistta, smøre-
oljer, arbeidstøy, verneutstyr, skogsutstyr, hageprodukter, bolter, 
skruer, elektriske artikler, bor, gjengetapper, lager og spesialutstyr 
til industrien.

Rakkestad Sogneselskap har to heleide datterselskap, Olje og 
Gassenteret AS som leverer diesel, parafin, fyringsolje og LPG, 
samt HR Maskin AS som er en av landets ledende importører av 
kjerneboringsutstyr til metallindustrien og offshore i Norge.

Velkommen til en hyggelig handel!

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

Metacon 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 
2012.

Hempel 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 Metacon AS som 
kunde, en kunde som vi har et tett og meget godt 
samarbeide med.

HEMPEL’S FORHANDLER AV INDUSTRI, OFFSHORE OG MARINE MALINGER





Prosjekt:

Faktor Industrier Rudskogen

Lagerbygg Soland

Hotell Tjuvholmen

Sole Skog Flerbrukshall

Kiwi Bamble

Stamsaas Sarpsborg

Høgskolen i Oslo

Havaristen Ytre Enebakk

Greverud Flerbrukshall

TTC Slitu

Smoltanlegg Borregaard

Leilighetsbygg gml. Fredrikstad

Nytt hudlager Nortura

Norsk Resirk Fetsund

Iseveien Senter

Nytt Østfoldsykehus Kalnes

Slåttland Rudskogen

Coop OBS Tune

Europris Ulefoss

Europris Kirkenær

Nesøya Skole

Referanser 
Stålkonstruksjoner 
og stålbygg

Kunde:

Faktor Entreprenør AS

Soland Holding AS

Kruse Smith Entreprenør AS

Bermingrud Entreprenør Østfold AS

Odingruppen AS

AS Betongbygg

Peab AS

Betonmast Romerike AS

Hersleth Entreprenør AS

EVR-Norge AS

Skanska Norge AS

Backe Østfold AS

Veidekke Entreprenør AS

Betonmast Romerike AS

Frigaard Eiendom AS

AF Gruppen Norge AS

Betonmast Østfold AS

EE Bygg og Montasje AS

Skandinavisk Entreprenør AS

Handelsbygg Eiendom AS

Tronrud Bygg AS



Din totalleverandør
av stålbygg
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