
F L E X I B E L  O C H  P Å L I T L I G  L E V E R A N T Ö R  A V  H Ö G P R E S T E R A N D E  S P E C I A L M A T E R I A L

TITAN  
ROSTFRITT

NICKEL OCH NICKEL- 

LEGERINGAR
HARDOX



För världens mest utmanande industrimiljöer, duger endast värdens mest 
motståndskraftiga material. TOVAB erbjuder vattenskärning med högsta precision  

i slitstål, rostfritt, titan, nickel och nickellegeringar från världsledande materialtillverkare. 
Kallvalsat material kan dessutom klippas och slittas från coil enligt kundens önskemål. 

MATERIAL FÖR EXTREMA 
FÖRHÅLLANDEN

Med ett av Nordens största materiallager av speciallegeringar kan TOVAB snabbt tillgodose 
stora och små leveransbehov. Vi arbetar enbart med material från välkända tillverkare,  

vilket garanterar produkter med jämn och hög kvalitet. Med 20 års erfarenhet av 
vattenskärning, levererar vi även perfekt passform enligt dina önskemål och ritningar. 



MATERIALLAGER AV HÖGSTA KVALITET

För att möta våra kunders krav på oss och våra 
material, samarbetar vi med leverantörer som 
borgar för kvalitet och service av högsta klass.

Vi lagerför bland annat:

» Titan från japanska tillverkare. TOVAB är exklusiv 
nordisk partner till S+D METALS GmbH. 

» Nickel och nickellegeringar. TOVAB är exklusiv 
nordisk partner till BIBUS METALS GmbH. 
(För mer information, se separat folder.)

» Slitstål och rostfritt material som kommer  
från våra svenska stålverk.

Med ett av Nordens största materiallager av  
speciallegeringar kan vi snabbt tillgodose stora  
och små leveransbehov. Vi lagerför material både  
i standardformat och på coil.

För mer information, gå in på tovab.se eller 
kontakta vårt säljarteam. 

KVALITET OCH LOJALITET SKAPAR TRYGGHET

Trygga kunder är av största vikt för oss. I TOVABs 
servicecenter har vi lång erfarenhet av vatten
skärning. Vi arbetar med vässad precision i en av 
Sveriges modernaste maskinparker och skär med 
6 000 bar i format upp till 9x3 meter. Med hög  
kapacitet och hög kompetens utför vi både stora 
och små projekt med leverans i rätt tid till rätt pris.

Välkommen att kontakta oss!

5-AXLIG 
VATTENSKÄRNING 
MED 6000 BARS  

TRYCK!



FÖRSTAKLASSIG LEVERANTÖR AV SPECIALSTÅL 

Med innovativ teknik och exakta resultat har familjeägda TOVAB arbetat  
med vattenskärning i över 20 år. Genom lyhörd lagerhållning av slitstål, 
rostfritt, titan, nickel och nickellegeringar från världsledande tillverkare  

tryggar vi snabba leveranser med högsta kvalitet. TOVAB förvaltar  
förtroende från kunder och partners med omsorg och nyfikenhet. 

Som exklusiv nordisk partner till S+D METALS GmbH och  
BIBUS METALS GmbH, Europas största lagerhållare av specialstål,  

garanterar vi förstklassiga leveranser till specialmarknader i hela Norden. 
TOVAB är också utsedd av SSAB till ett Hardox Wearparts företag.
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INDUSTRIGATAN 12, SE-840 12 FRÄNSTA, SWEDEN
+46 691-209 10  |  info@tovab.se  |  tovab.se


