
Arvot
Arvojen merkitys ei ole meille vain sanan helinää, 
vaan niitä toteutetaan käytännön arjessa. 

Yrityksemme toimii ympäristössä missä on 
12 sukupolven ajan ollut maaseutuyrittämistä ja sen 
myötä arvomaailma on kasvanut huomioon ottavaksi 
ja ympäristöä kunnioittavaksi.

Teräsrakenteita ja teräsmyyntiä

Valikoimamme monipuolistuu kokoajan, löydät 
putkipalkit, huonekaluputket, lattaraudat, kulmaraudat, 
pyörö- ja neliötangot sekä paljon muuta. 

Tiedustele myös varaston ulkopuolisia kokoja ja tuotteita.

Myymme täysinä salkoina tai sahattuna yksittäis 
kappaleina. 

Tilaa sahaukset ja määrämittaiset kappaleet etukäteen!

Tiedustele teräsrakenteista
Länen Metalli on Saarijärveläinen teräsrakenteita 
teollisuudelle valmistava yritys. 

Olemme teräsrakenteisiin erikoistunut teollisuuden 
sopimusvalmistaja, joka pystyy olemaan joustava 
osa, päähankkijan tuotantoketjua. 

Toimustvararmuus on meille kunnia-asia.  

Kokeile meitä, et tule pettymään.

Varastomyynti ja tilausmyynti

Tee kaupat kansamme 
ja huomaat, että olemme 
terästä! 

LÄNNEN METALLI

on terästä

Olemme ketterä ja monipuolinen 
metallirakenteiden sopimusvalmistaja.

Olemme ketterä ja monipuolinen 
metallirakenteiden sopimusvalmistaja.

www.lannenmetalli.com

Pitkä kokemus yrittämisestä, 
antaa meille valmiudet 
toimia luotettavana osana 
toimitusketjuanne.

P. 0400 869 721

Palveluihimme kuuluu myös, teräksien varasto- ja tilausmyynti
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Meillä on kattava valikoima teräksiä 
varastossa ja tilausmyynnissä meidän 
päämiehiemme kautta.

Kaiken mitä myymme, 
sahauspalvelumme voi sahata 
teräkset määrämittaan.

Toteutamme osakompponentit
ja sarjat. Meiltä onnistuu myös 
protosarjojen toteutus.

Toteutamme lähes kaikki 
teräsrakenne ratkaisut. 
Tiedustele mihin me 
taivumme.
Myös vuosisopimukset.

Poraus, kierteitys

Jyrsintä

Vannesahaus

Pyörösahaus

Kaarisahaus

Särmäys

Mankelointi

Hitsaus

Plasmaleikkaus

Trukki

Max   50 mm

Max 530 x 330 mm

Max   185 mm

Max RHS 65 x 65 mm

Max   250 mm

Max 2 x 2500 mm

Max 5 x 1330 mm

Mig 500, 420 A ja puikko 200 A

Max 20 mm

Max 3000 kg

Me olemme teollisuuden 
sopimusvalmistaja, mutta toki 
voimme olla muussakin avuksi. 

Olemme paljon muutakin, 

kannattaa tiedustella missä 

kaikessa voimme olla avuksi.

PALVELUT

LÄNNEN METALLI

on terästä

www.lannenmetalli.comP. 0400 869 721
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