Vi har solid ekspertise
Påleggssveising med Inconel625. Compact Cladding Cell TIG Hotwire.
Spesialverksted for rustfritt og syrefast stål, aluminium og
messing. Reparasjon og vedlikehold.
I samarbeid med arkitekter, entreprenører og byggherrer - fremstiller vi både
spennende og funksjonelle løsninger. Såvel enkle som meget krevende oppdrag
utføres daglig.
KSM
er en typisk underleverandør, og lager nær sagt alt innen kategorien
lettere stål- og metallkonstruksjoner. I tillegg har vi en velutviklet avdeling for
sveising og platebearbeiding
som er kjent i bransjen for sin gode finish. Vi sveiser og bearbeider alt fra
rustfritt og syrefast stål til aluminium og messing.
Vi har ved en rekke anledninger vært med på utviklingen av ideer frem til
ferdige produkter.
Det som kjennetegner KSM Kristensen Stål og Metallverksted AS, er nemlig
fleksibilitet og en meget høy fagkompetanse.
Våre kunder finnes nær sagt over hele landet og ute til sjøs. Skips- og
restaurantbransjen etterspør stadig høypolerte stålprodukter laget etter mål.
Likeså er automatiseringsbransjen en viktig kunde.
KSM leverer også utstyr som brukes til å pakke magasiner og blader. Vi leverer
også rekkverk, trapper, håndløpere og diverse stål innen
byggebransjen til de større entreprenørene på Østlandet.
KSM produserer og leverer også spesial-produkter til offshore-industrien samt
deler/prototyper.
Dessuten fremstilles styrepulter, tanker, beholdere, paneler, kanaler og rørsystemer. Såvel innefor næringsmiddel og kjemisk industri, som stiller meget
høye krav til presisjon og finish.
En av de prestisjefylte jobbene KSM har hatt i nyere tid, er blant annet detaljer
til innredningen til luksusskipet "The World". Der leverte KSM deler til barer

og baderomsdetaljer i rustfritt stål, sammen med en rekke andre spesiallagde
komponenter.
I 2005 på Ringerike Sykehus - hadde KSM oppdraget med produksjon og
montering av trapper, rekkverk i rustfritt stål og glass, omramming av
heisdører, håndløpere i eik, hjørnebeskyttere i rustfritt stål mm.
I 2008 på nye Hønefoss Senter (Kuben) - produserte/leverte KSM hovedtrapp,
strekkmetall-fasade i parkeringsbygg, rekkverk i rustfritt stål og glass samt
noe konstruksjonsstål.
Se forøvrig under "bilder"
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