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sommaren extra härlig
Med bra planering blir

Tel. Karlstad: +46 (0)54 688 300 
Tel. Sveg: +46 (0)680 554 00 

ArcelorMittal Construction Sverige AB
Västanvindsgatan 13
S-652 21 Karlstad, Sweden

www.armat.se www.arcelormittalprojekt.se

Sommaren närmar sig med stormsteg och även semestern. Vi arbetar dock vidare 

några veckor innan det blir vila och avkoppling. På ArcelorMittal Construction vill vi ta 
tillfället i akt att informera om sommarens order- och leveranstider. Vi önskar 
samtidigt kunder och partners en riktigt skön sommar.

För att klara semesterperioden på bästa sätt stänger vi – precis som vanligt – produktionen under några  
veckor i mitten av juli. Veckorna innan och efter ledigheten jobbar vi för högtryck för att undvika 
störningar  hos dig som kund. Vi ber dig läsa informationen och ta hänsyn till semesterstängningen i din 
egen planering.
Produktion och hanteringstider 
Produktion, Karlstad Stängt V29-30 
Produktion, Sveg Stängt V29-30 
HUB och lager Stängt V29-30 
Tillägg kondensskydd Stängt V28-30 

Normalt 5-8 arbetsdagar från fabrik 
Normalt 3-5 arbetsdagar från fabrik 
Normalt 3 arbetsdagar 
Normalt + 5-10 arbetsdagar.

Exempel: Order Karlstad som läggs V28 kan levereras först  V31 (5-8 arbetsdagar). 

Vid beställningar av produkter med kondensskydd utökas leveranstiden med 10-15 

arbetsdagar. Turbilar går som brukligt före och efter stängning.

Vad gäller sandwichpaneler och profiler från Europa gäller följande:   

Fabrik i Geel
Fabrik i Fleurus            

Stängt/leveransstopp V29-30      

Stängt/leveransstopp V29-30 samt V32-33

Fabrik i Frankrike        Stängt/leveransstopp V29-30 samt V33-34
Fabrik i Tyskland         Stängt/leveransstopp V29-30

Vi reserverar oss för längre leveranstider på vissa produkter vid hårt tryck i produktionen. 
Kontrollera alltid med din säljare vilka leveranstider som gäller. 

För att säkerhetsställa era order lägg er order en vecka tidigare än normalt. 
Vi reserverar oss för slutförsäljning under högtrycket.

Oavsett ordertyp lämnar du under semesterstängningen din order via:

Mail: 
Fax: 

armatorder@arcelormittal.com

Karlstad  054 - 85 39 65 
Sveg  0680 - 554 01 

Ha en riktigt skön sommar!

 Trevlig 
sommar!




