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ArcelorMittal är världens största stålkoncern och omfattar
allt från gruvdrift till produktion och försäljning av bl.a. högkvalitativa tunnplåtsprodukter till fackhandel. Koncernen har
ca 260 000 anställda i 60 länder. Tack vare sin storlek avsätts
stora resurser till forskning och utveckling av nya produkter.
ArcelorMittal är officiell stålleverantör till London OS 2012
och uppför i samband med det ArcelorMittal Orbit – en 114 m
högt landmärke i stål.

ArcelorMittal Construction Sverige AB
– världsledande med lokal närvaro
ArcelorMittal Construction är den del av stålkoncernen ArcelorMittal som
utvecklar, tillverkar och säljer innovativa och hållbara system och lösningar
för allt från enstaka villor till omfattande konstruktioner och projekt. I Sverige
tillverkas och förädlas högkvalitativ tunnplåt till ett mycket omfattande
produktutbud i Karlstad och Sveg.
Med den världsomspännande organisationen i ryggen har ArcelorMittal
Construction möjlighet att lägga stora resurser på forskning och utveckling,
vilket bl.a. resulterat i tåligare och mer lättarbetade produkter som dessutom
anpassats för våra nordiska förhållanden. Produkterna sorteras under två varumärken – Armat som är ett sortiment för bygg- och plåtfackhandel – samt
Arval som vänder sig till föreskrivande led och stora byggnadsprojekt.

Armat

Arval

– för bygg- och plåtfackhandel

– för föreskrivande led och stora projekt

Armat är synonymt med innovativa, lättarbetade och tidsbesparande produkter för ny- och ombyggnation, renovering
och reparation. Sortimentet består av bl.a. regnvattensystem
samt tak- och fasadplåtar vilka används till bl.a. villor och
flerbostadshus samt ekonomi- och jordbruksbyggnader.

Arval riktar sig främst till föreskrivande led, d.v.s. arkitekter,
byggentreprenörer och konstruktörer samt till större husoch anläggningsentreprenörer. Innovativa produkter gör
det möjligt att ta ut svängarna och att skapa såväl tekniskt
avancerade som estetiskt tilltalande profilbyggnader. Arval
erbjuder bl.a. tak- och väggprofiler, sandwichpaneler, sinusprofiler, bärande profiler, samverkansplåt samt kassett-
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Ett av marknadens största utbud och ovanligt generösa
garantier gör Armat till ett tryggt val som ger stora möjligheter till variation och anpassning.
Armat säljs endast via fackhandeln för att säkerställa att
kunderna får bästa tänkbara service och information.

system. Dessa finns i en mängd utföranden med avseende
på korrosionsklasser, UV-skydd samt unika kulörer och
andra beläggningar.
Arval ger även möjligheter till specialdesignade lösningar
samt kvalificerad rådgivning och hjälp genom hela projektet.
Arval är den smarta genvägen till design och projektering av
stora byggnadsprojekt.
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