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Velkommen til Fyns Smedejerns Trapper A/S
Allerede da smedemestrene Jørgen Sneftrup og Henning Sørensen grundlagde
Fyns Smedejerns Trapper i en lille lade i 1977, lå der solidt håndværk og
kreativitet til grund for de mange stålkonstruktioner.
Og håndværk og høj kvalitet er stadig nogle af grundpillerne i virksomheden,
der i 2007 blev overtaget af de to mangeårige medarbejdere, Alan Plehn
Holm og Tom Hansen.
Fyns Smedejerns Trapper A/S beskæftiger i dag et halvt hundrede medarbejdere og er blandt de største producenter af smedejernstrapper i Danmark.
Men samtidig er virksomheden i Nr. Broby i stand til at levere en særdeles
bred vifte af stålkomponenter til byggeindustrien over alt i hele Danmark.

Saxobanks hovedsæde i Ballerup

Håndværket i fokus
Vi beskæftiger faglærte klejnsmede, malere, tømrere, montører og dygtige
og kreative tegnere.
Vores medarbejdere har alle de nødvendige certifikater, og virksomheden
er påbegyndt arbejdet med at blive CE  mærket som er et krav til alle
stålproducenter fra 1. Januar 2011.
Vi samarbejder med anerkendte statikere hvor dette er nødvendigt.
Endelig er virksomheden miljøcertificeret til højeste mulige standard.
Saxobanks hovedsæde i Ballerup

Alt i jern og stål … og meget mere
Navnet siger det jo: Fyns Smedejerns Trapper.
Men navnet siger alligevel ikke det hele, for selvfølgelig er trapper, altaner og
gelændere i smedejern vore kerneprodukter, men vi er i virkeligheden en
utroligt bredtfavnende og fleksibel produktionsvirksomhed, hvor vi hurtigt
kan omstille produktionen efter kundernes ønsker og behov.
I kraft af vort super-moderne produktionsudstyr og højt uddannede medarbejdere er vi i stand til at levere færdige produkter i en række materialer.
Vi arbejder for eksempel med stål, jern, plast, glas og træ.
Vi leverer ofte færdiglakeret eller varmgalvaniseret efter kundes ønske.
Nedenstående er et eksempel på vores produkter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indvendige og udvendige trapper og lejdere.
Altaner
Stålkonstruktioner
Franske værn
Carporte og bygninger i terræn
Porte og låger
Skilte
Kunst og design
Gelændere og værn

Trappeopgang i Parken

Trappe ved Imerco i København
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Mest moderne udstyr
For at kunne levere professionelle løsninger til professionelle kunder er det nødvendigt at råde over moderne
og effektivt produktionsudstyr.
Det gør vi hos Fyns Smedejerns Trapper A/S.
Eksempelvis råder vi over en af Danmarks største CNC styrede plasmaskærere, excenterpresse, revolverstansere,
automatsave og så videre, alt sammen optimeret til netop den produktion virksomheden udfører.
Alle vore løsninger bliver produceret med den største præcision og leveres naturligvis til tiden.

Tribune i Parken

Banestyrelsen Gl. Mønt i københavn

Egen tegnestue
Hos Fyns Smedejerns Trapper A/S har vi egen tegnestue, hvor vore dygtige
medarbejdere bl.a. designer trapper og altaner og foretager de nødvendige
beregninger.
På tegnestuen kan kunden få professionel rådgivning og sparring. Vore
medarbejderne er naturligvis fortrolige med bygningsreglementet og kender
alt til kravene til statik, således at kunden kan være sikker på, at alle lovkrav
er opfyldt, og at sikkerheden er i top.
Støder vi på spørgsmål, som vi ikke selv kan besvare, allierer vi os med
anerkendte, eksterne rådgivere.

Kunder i hele landet
Med så bred en produkt-palette, som vi tilbyder, tiltrækker vi en særdeles
varieret kundekreds, der spænder lige fra den private villa-ejer, der gerne
vil have en smuk og funktionel smedejernsport eller en flot, arkitektonisk
trappe til entreprenører, byggevirksomheder og arkitekter.
Hos Fyns Smedejerns Trapper A/S har vi den erfaring og viden, der er så
nødvendig for at være en seriøs og professionel samarbejdspartner.Vi stilles
sjældent overfor opgaver, som vi ikke kan løse. Hvis vi ikke har prøvet det før,
så finder vi altid en løsning til at nå det professionelle kvalitets-produkt.
Vi løser opgaver for kunder i hele landet, ja sågar i Norge, Tyskland og på
Færøerne, hvor vore egne montører sørger for, at produkterne er korrekt
monteret, så både sikkerhed og æstetik er tilgodeset.
Vi har således leveret til eksempelvis Jyske Bank, Energi Fyn, indgangspartierne til Rosegårdscentret i Odense og Lyngby Storcenter samt trapper og
gelændere til den omfattende ombygning af tribunefaciliteterne i Parken.

Eksempel på 1/4 svingstrappe i privat hjem
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KRAN OG CONTAINERSERVICE

Container / minicontainer • Levering af grus og sten • Bådtransport • Trækkere • Kranbiler op til 130 tons meter
Nedbyggede udtrækstrailere til » lang transport « • Blokvogn med lasteevne på 25 tons
Kran med mandskabskurv. Rækkevidde op til 35 meters højde • Trucks med løfteevne op til 4,5 tons
Erik Jørgensen Eftf. A/S • Lyøvej 11 • 5800 Nyborg • Tlf. 6531 2552 • Fax 6530 3552 • mail@ejtransport.dk • www.ejtransport.dk
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På vores hjemmeside findes et stort standardprogram med
eksempler på trin, gelændere og lignede, som letter beskrivelsen
for arkitekter og bygherre.

