
Din leverandør af armeringsløsninger
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Produktkatalog

NORDISK BÆREDYGTIGHED. 

Armeringsstål baseret på metalskrot og 
fremstillet vha vandkraft og omtanke.
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At være kunde hos Celsa Steel Service...
….betyder at du får en professionel, engageret leverandør 
af armeringsløsninger til dine byggeprojekter – fra start 
til slut. Du får armering, som har bedre miljøegenskaber 
end noget andet armeringsstål på markedet i dag, en 
leverandør som er ISO14001 og ISO 45001 certificeret og 
produkter som selvfølgelig overholder DS/EN10080. 
Det giver dig sikkerhed for både kvalitet og sporbarhed, 
samt for at din armering indgår i et cirkulært kredsløb.

Du har mulighed for at bestille projektspecifikke 
armeringsløsninger, men du kan også gøre brug af dag-til-
dag levering fra vores lagerførte standardsortiment.

Derudover kan du benytte vores store sortiment af 
lagerført armeringstilbehør, ligesom vi er leveringsdygtige 
i rustfri armering. Du kan med andre ord få det hele 
hos Celsa.

Har du behov for teknisk rådgivning er vores konsulenter 
og teknikere er altid parate til at give råd og vejledning 
omkring den optimale armeringsløsning ligesom vi, mod 
betaling, kan tilbyde at specificere armeringen i dit projekt 
og hjælpe med at sikre, at vores produktion og logistik 
spiller sammen med dit behov på byggepladsen.

Coils og armeringsstænger produceres på eget stålværk, 
i Mo i Rana, Norge. Værket er miljøcertificeret efter ISO 
14001. Bearbejdning foregår i Danmark og følger dansk 
lovgivning og overenskomst. 

Celsa Nordic™ 
Celsa Steel Service er pæredansk, men er også en del af Celsa Nordic, der som den eneste armeringsproducent i 
Norden har eget smelte- og valseværk. Værket ligger i Norge og er primært drevet af vandkraft. Det er et af Europas 
mest miljøvenlige værker og samtidig Norges største re-cyckler da alt vores armering laves af skrot, primært indsamlet 
i de nordiske lande. Det giver dig sikkerhed for både kvalitet, sporbarhed og for, at du indgår i et cirkulært kredsløb.

Celsa Nordic er en del af Celsa GroupTM, som er Europas største producent af armering. Med 8 stålværker i Europa er 
Celsa GroupTM en af de største europiske leverandører af armering, bjælker, profiler og stangstål. Vi er familieejede og 
tænker og arbejder langsigtet på basis af det, vi mener, er et godt værdisæt.

Halmstad
Ølstykke

Tromsø

Vännäs
Pälkäne
Kaarina
Espoo
Åminnefors
Västerås

Mo i Rana

Trondheim
Ålesund
Bergen

Oslo
Drammen

Kristianstad
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Husk EPD’en
Med vores EPD kan vi dokumentere, at vores stål har et CO2-aftryk, som er ca. 37% lavere 
end andet stål på markedet i Europa. Det kan vi fordi stålet er baseret 100% på metalskrot 
og fordi energien til forarbejdning kommer fra vandkraft. Den produktionsmodel har ingen 
anden stålleverandør i Europa.
Vores EPD dækker modulerne A1-A4 samt C + D.

For modul A1-A3 er CO2-ekvivalenten 425 kg CO2 pr. ton stål.

Bruges i stedet generiske tal fra LCAbyg eller Ökobau, er tallet 683 kg CO2 pr. ton. Besparelsen ved anvendelse af Celsa 
armeringstål er således på 258 kg CO2 pr. ton stål – eller ca. 37%.

Husk i øvrigt, at ved DGNB-certificering skal værdier taget fra en branche- eller en generisk EPD (fx Ökobau eller 
LCAbyg) tillægges hhv 10% og 30%. Det øger beregningsteknisk set CO2-værdierne fra Ökobau og LCAbyg med 30% til 
888 kg CO2.

Dermed kan du opnå en besparelse på op til 463 kg CO2 eller 52% ved at bruge Celsa armeringsstål i 
DGNB byggerier.

4
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Spar 37-52% CO2

Husk EPD’en
425 kg CO2

5

 √ Armeringen fremstilles 100 % af metalskrot
 √ Brug af 100 % vandkraft

 √ Effektiv rensning af røg og gas, som minimerer udslip
 √ Transport med skib mellem stålværk og Celsa

A1 - Produktion i Mo i Rana 
360 kg CO2 ekv.

A2 - Transport til Ølstykke 
48.5 kg CO2 ekv.

A4 - Transport til byggeplads 
7.26 kg CO2 ekv.

A3 - Produktion i Ølstykke 
16.2 kg CO2 ekv.
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d ≤ 8 mm d > 8 mm

Karakteristisk flydespænding, fyk (MPa) 550 550

Karakteristisk trækstyrke, ft (MPa) 650 650

Minimumværdi af k=(ft/fy)k 1,08 1,08

Tøjning ved maksimal kraft, εuk (%) 5,5 8

Duktilitetsklasse, jf. Eurocode 2, anneks C B B

Diameter (mm) 6 8 10 12 16 20 25 32

fR,min 0,039 0,045 0,052 0,052 0,056 0,056 0,056 0,056

Metervægt (kg/m) 0,228 0,407 0,636 0,915 1,63 2,54 3,97 6,52

Mærkning

Andre egenskaber

6

5 Mærkning af 6 og 8 mm: Se armeringscoil

Mekaniske egenskaber

6

Armeringsstænger
Svejsbart kamstål 550B
Certificering
Klassifikation i h.t. DS/INF 165:2011: Y 
Stængerne produceres, kontrolleres og er godkendt i henhold til DS/EN 10080:2006. For gældende certifikater henvises 
til celsa-steelservice.dk

Produktsortiment
Stængerne føres i følgende dimensioner: 6 – 8 – 10 – 12 – 16 – 20 – 25 - 32 mm. Alle dimensioner lagerføres i 12 m 
længder. Fra 10 til 25 mm lagerføres endvidere 14 m længder. Visse dimensioner lagerføres også i andre længder 
op til 18 m.

Stænger i 40 mm kan hjemtages efter ordre. Disse er i styrkeklasse 500 MPa, og kun certificeret efter norske/svenske standarder.
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Vildtviklede Omspolede

Karakteristisk flydespænding, fyk (MPa) 550 550

Karakteristisk trækstyrke, ft (MPa) 650 650

Minimumværdi af k=(ft/fy)k 1,10 1,10

Tøjning ved maksimal kraft, εuk (%) 6,0 5,7

Duktilitetsklasse, jf. Eurocode 2, anneks C B B

Coiltype Dimensioner Vægt pr. coil (kg) Højde (mm) Indre dia. (mm) Ydre dia. (mm)

Vildtviklet 6-8-10-12-16 1750 1500-1700 850-900 1250

Omspolet 6-8-10-12 2500 700 600 1200

Diameter (mm) 6 8 10 12 16

fR,min - vildtviklede 0,054 0,054 0,054 0,054 0,060

fR,min - omspolede 0,050 0,054 0,054 0,054 0,054

Metervægt (kg/m) 0,228 0,407 0,636 0,915 1,630

Armeringscoil
Kamstål i Coil 550B
Certificering
Klassifikation i h.t. DS/INF 165:2011: Y. Coils produceres, kontrolleres og er godkendt i henhold til DS/EN 10080:2006. For 
gældende certifikater henvises til celsa-steelservice.dk

Mærkning

Andre egenskaber

Mekaniske egenskaber

Produkt

6
5

7
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8

Klippet og bukket armering
Celsa tilbyder levering af færdig tildannet armering til direkte montering i betonformen. 
Den tildannede armering leveres bundtet, sorteret og mærket efter jeres ønsker.

Klipning og bukning
Med tildannet armering sparer I klipning og bukning på 
stedet. Dette giver store ergonomiske og kvalitetsmæssige 
fordele. Fremføring, udretning, klipning og bukning 
udføres for diametre op til 16 mm i én arbejdsproces 
på bøjleautomater og med et minimum af manuelt 
arbejde. Dette sker i varme industrilokaler med moderne 
dataudstyr, som arbejder direkte op 
mod ordresystemet.

Bukkelister/armeringstegninger
Celsa kan tilbyde udarbejdelse af bukkelister ud fra 
projekttegningerne. Vi laver et armeringsprojekt med 
angivelse af, hvor de forskellige typer skal anvendes.

Ved gennemgang af projektet kan Celsa ofte bidrage med 
at finde mere hensigtsmæssige løsninger og opdage 
eventuelle mangler i tide, således at forsinkelser på 
pladsen undgås. Ved mere komplekse projekter kan Celsa 
tilbyde armeringen designet i 3D værktøjet Tekla.

Mærkning
Ved mærkning af armeringen anvendes en mærkebrik. 
Denne angiver ordrenummer, bygningsdel, 
positionsnummer og antal i overensstemmelse med 
bukkelisten. Ligeledes vises et symbol på det bukkede 
jern. Mærkebrikken kan mærkes med én af 10 farver, som 
kan bruges til opdeling i bygningsområder 
eller støbeetaper.

Tolerancer
Længdetolerancer ved klipning er +0/-15 mm. Ved bukning 
anvendes kun minustolerancer med mindre det særskilt 
angives, at plustolerancer skal gælde.

Minustolerancen er:

• 5 mm for bukkemål L<1000 mm 
• 10 mm for bukkemål 1000<L<2000 mm 
• 15 mm for bukkemål L>2000 mm

Vinkeltolerancen er 1,0°
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Bukkeradier
Armeringen bukkes i henhold til Eurocode 2. Tabellen viser de gældende bukkedornsdiametre, og mindste nakkemål, 
som bøjler kan udføres med.

Typeblad
Armering kan bukkes i et utal af former og nedenstående typer er kun et udpluk af alle mulighederne.

Forankringskroge. Ønskes der kroge som angivet (stiplet) tilføjes L. Ønskes krogen modsat tilføjes M. Alle mål er 
udvendige mål. Bukkemålet følger yderkonturen.

Diameter 6 8 10 12 14 16 20 25 32

Bukkediameter 24 32 40 48 56 64 140 175 225

Min. nakkemål 60 70 100 120 125 130 300 350 400

Min. nakkemål 40 52 65 78 90 105 195 245 310

9
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Armeringsnet - generelt
Armeringsnet er en af de armeringsløsninger fra Celsa Steel Service, som medfører 
besparelser i materialer og tidsforbrug. Nettene produceres i Ølstykke og Halmstad.

Fordele
• Hurtig udlægning med mindre arbejdskraft
• Ingen specialiseret arbejdskraft til armeringsarbejdet
• Svejste samlinger, der gør nettene stive, så de er lettere 

at montere i formene.
• Stænger op til ø16 mm
• Stort udvalg af lagernet og mulighed forprojekttilpassede net.

 
Beskrivelse
• Specialnet. Projekttilpassede net i størrelser op til 3,25 

x 12 m eller 3,75 x 9,25. Maskevidde, stangdiameter, 
dimensioner og evt. stødlængder udføres efter ønske 
indenfor produktionsmulighederne.

• Celsa net. Lagerførte net i 3,0 x 6,0 m med stødzone på 
to sider.

• Standard net. Lagerførte net i 2,35 x 5,0 m både med og 
uden stødzone.

Egenskaber og mærkning
Se afsnittene ”Armeringsstænger” og ”Armeringscoil”

Certificering
Klassifikation i h.t. DS/INF 165:2011: Y. Nettene 
produceres, kontrolleres og er godkendt i henhold til DS/
EN 10080:2006. For gældende certifikater henvises til 
celsa-steelservice.com

Stødlængde
I henhold til Eurocode 2 er der en række parametre, der 
bestemmer stødlængden. Bl.a. har dæklagets tykkelse og 
betonstyrken indflydelse på stødlængden.

Til brug for bestemmelsen af stødlængden for net kan 
skemaer på side 14 benyttes.

10
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Celsa net
Celsa net er standard lagervare hos Celsa Steel Service. Formatet er 
for alle dimensioner 3,0 x 6,0 m. Uanset stritternes længde i nettet 
skal den korrekte stødlængde bestemmes for det konkrete projekt, 
f.eks. ved brug af tabellerne på side 13.

Standard net
Formatet på standardnet er 2,35x5,0 m. De fleste typer kan leveres både med eller uden strittere.

Type Diameter s L* T* kg/stk. Dækareal (m2)

8010 8 100 575 575 128,2 14,0

8015 8 150 575 575 86,7 14,4

10010 10 100 675 675 194,6 13,2

10015 10 150 725 725 129,7 13,2

12010 12 100 775 775 271,8 12,4

12015 12 150 875 875 178,4 12,0

16010 16 100 1050 1050 439 10,4

16015 16 150 1150 1150 287,8 10,0

Type Diameter (mm) Maskevidde (mm) Stædlængde* (mm) kg/stk. Dækareal (m2)

5015 5 150 24,6 11,75

6010 6 100 52,8 11,75

6015 6 150 35,5 11,75

8010 8 100 93,8 11,75

8015 8 150 63,2 11,75

10010 10 100 146 11,75

10015 10 150 98,7 11,75

12010 12 100 217 11,75

12015 12 150 142 11,75

Med strittere på to sider

6015stz 6 150 410 31 8,8

8010stz 8 100 460 79,3 8,6

8015stz 8 150 510 52,2 8,1

10010stz 10 100 610 116 7,5

10015stz 10 150 560 79,1 7,8

12010stz 12 100 660 165,2 7,3

12015stz 12 150 660 109,5 7,2

L

S

TS

11
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Små net
Formatet på små net er 1,5x2,5m. Disse net er fuldkantede. D.v.s uden stød på nogen af siderne.

Specialnet
Specialnettet er egnet til større projekter, som et besparende alternativ til levering af 
standard net eller løse stænger.
Ved at tilpasse og optimere størrelsen mindskes spild og afklip, ligesom antallet af stød mindskes i forhold til standard 
net. Nettet kan produceres i en størrelse op til 3,25 x 12,0 m eller 3,75 x 9,25 m og med en stangdiameter op til 16 mm. 
Trådene kan placeres trinløst og med uens afstande. Forskel i diameter på længde- og tværtråd må max. være 4 mm.

Tolerancer:
Længde og bredde: +5 / -10 mm 
Placering af tråd: +5 / -5 mm

Type Diameter (mm) Maskevidde (mm) kg/stk.

6015 6 150 11,2

8015 8 150 20

Min. 1000 mm / Max. 3750* mm

Min. 25 mm 
Max. 1150 mm

M
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m
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Net over 3,3 m i bredden skal transporteres lodret.

*Hvis bredden er højst 3250 mm kan længden vare op til 12000 mm.

Hvis bredden er over 3250mm kan længden højst vare 9250mm.
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Pladearmering
Tabellen viser tværsnitsarealet i mm2 pr. lb.m og vægt i kg pr. m2 (gælder kun for den ene retning).

Stødlængder for net
Nedenstående tabeller angiver trækstødlængder for 
net. Ved anvendelse af net stødes alle stænger i samme 
snit, og de angivne stødlængder inkluderer derfor den 
tilsvarende faktor 1,5. For forudsætninger og regler 
omkring dæklag, se afsnittet ”Beregning af stødlængde 
generelt”.

Desuden forudsættes, at afstanden mellem stængerne er 
mere end det dobbelte af dæklaget. Dette vil normalt gøre 
sig gældende for netarmering. De beregnede stødlængder 
er oprundet til nærmeste 25 mm. For det øverste lag 
armering i plader tykkere end 250 mm skal stødlængden 
øges med 43%. Alternativt i h.t. projektspecifikationen.

Armeringsafstand 
(mm)

Antal stænger 
pr.m Enhed

Armeringsdiameter (mm)

6 8 10 12 14 16 20 25

75 13,33 mm2

kg
377
3,05

670
5,42

1047
8,46

1508
12,19

2052
16,59

2680
21,67

4188
33,86

6543
52,91

100 10 mm2

kg
283
2,29

503
4,06

785
6,35

1131
9,14

1539
12,45

2011
16,26

3142
25,40

4909
39,69

125 8 mm2

kg
226
1,83

402
3,25

628
5,08

905
7,32

1232
9,96

1608
13,01

2513
20,32

3927
31,75

150 6,67 mm2

kg
188
1,52

335
2,71

524
4,23

754
6,10

1026
8,30

1340
10,84

2094
16,93

3272
26,46

175 5,71 mm2

kg
162
1,31

287
2,32

449
3,63

646
5,23

880
7,11

1149
9,29

1795
14,52

2805
22,68

200 5 mm2

kg
141
1,14

251
2,03

393
3,18

565
4,57

770
6,22

1005
8,13

1571
12,70

2454
19,84

225 4,44 mm2

kg
126
1,02

223
1,81

349
2,82

503
4,06

684
5,53

894
7,23

1396
11,29

2182
17,64

250 4 mm2

kg
113
0,91

201
1,63

314
2,54

452
3,66

616
4,98

804
6,50

1257
10,16

1963
15,88

275 3,64 mm2

kg
103
0,83

183
1,48

286
2,31

411
3,33

560
4,53

731
5,91

1142
9,24

1785
14,43

300 3,33 mm2

kg
94

0,76
168
1,35

262
2,12

377
3,05

513
4,15

670
5,42

1047
8,47

1636
13,23

Betonstyrke
Dæklag

20 25 30 35 40 45 50

15 mm 600 500 450 400 375 350 325

25 mm

475 425 375 325 300 275 27535 mm

45 mm

Betonstyrke
Dæklag

20 25 30 35 40 45 50

20 mm 925 800 700 625 575 550 500

25 mm 850 725 650 600 550 500 475

35 mm
725 625 550 500 450 425 400

45 mm

Betonstyrke
Dæklag

20 25 30 35 40 45 50

25 mm 1625 1400 1250 1125 1025 950 900

35 mm 1500 1300 1150 1025 950 875 825

45 mm 1375 1175 1050 950 875 800 750

Betonstyrke
Dæklag

20 25 30 35 40 45 50

15 mm 800 675 600 550 500 475 425

25 mm 675 575 500 450 425 400 375

35 mm
600 525 450 425 375 350 325

45 mm

Betonstyrke
Dæklag

20 25 30 35 40 45 50

25 mm 1250 1075 950 850 775 725 675

35 mm 1125 950 850 775 700 650 600

45 mm 1000 850 750 675 625 575 550

Betonstyrke
Dæklag

20 25 30 35 40 45 50

30 mm 2050 1750 1575 1400 1300 1200 1125

35 mm 2000 1700 1525 1375 1250 1150 1075

45 mm 1850 1600 1425 1275 1175 1075 1000

8 mm net

12 mm net

20 mm rullenet

10 mm net

16 mm net

25 mm rullenet
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Bamtec®

Bamtec® rullenet er et armeringsnet i én retning rullet omkring en cirkulær spiral. Rullenet 
er især velegnet i forbindelse med dækkonstruktioner, hvor nettet kan rulles uhindret ud.

I forhold til normale svejste net er det med rullenettet muligt at lave net, der dækker meget store arealer.

Rullenettet kan rulles ud manuelt, og arbejdet der kræves til at placere/anbringe nettet er væsentligt reduceret i forhold 
til traditionel armering. Byggetiden forkortes dermed mærkbart. Med Bamtec® kan der laves net med stænger op til 25 
mm, hvor traditionelle net kun kan laves med stænger op til 16 mm.

Muligheder

Egenskaber og mærkning
Se afsnittene ”Armeringsstænger” og ”Armeringscoil”

Certificering
Klassifikation i h.t. DS/INF 165:2011: Y. Rullenettene 
produceres, kontrolleres og er godkendt i henhold til DS/
EN 10080:2006. For gældende certifikat henvises til 
celsa-steelservice.dk

Dimensioner: 8 - 10 - 12 - 14 - 16 – 20 - 25 mm

Bredde: For dimension 8 – 12 mm: Max. 12 meter

For dimension 14 - 25 mm: Max. 15 meter

Alle dimensioner: Min. 1,7 meter

Vægt pr. rulle: Max. 1,5 tons

Armeringsafstand: Trinløs fra 50 mm op til 250 mm. Højst 320 stænger

Fordele
• Hurtig udlægning

• Stænger op til 25 mm

• Færre stød, og dermed væsentlige besparelser i tons

• Ingen klipning på stedet

• Intet spild

• Kortere byggetid

14
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Armeringskoblinger
Griptec er en stærk ekstruderet mekanisk kobling, der er designet til at 
forbinde armeringsstænger med en diameter på 12 til 32 mm. Griptec-
systemet og Griptec-maskinen er patenteret over hele verden.

Fordele
• Ingen justering med værktøjer nødvendig

• Ekstrudering udføres i ét enkelt trin med begrænset håndtering af stænger

• Ingen bearbejdning af stangens ender. Intet behov for at foretage savsnit

• Ikke nødvendigt at beregne ekstra længde af stangen.

• Ingen gevindskæring i og intet smedearbejde på stangen.

• Alle samlinger testes for udtræk op til 90 % af stangens flydespænding

Armeringsdia-
meter (mm)

a (mm) b (mm) Gevind Ø (mm) Lagerførte armeringslængder monteret 
med hhv. gevind eller muffe i den ene ende

12 68,5 12 M 14 x 2,0 20,0 800 mm

16 70,0 16 M 18 x 2,5 24,5 1000 mm

20 80,0 20 M 22 x 2,5 30,5 1200 mm

25 92,2 22 M 27 x 3,0 38,0 1500 mm

32 115,0 28 M 33 x 3,5 47,0

a = Længde på selve koblingen 
b = Længde på gevind

Koblinger monteret på armeringsstænger produceres i længder efter ønske.

Montagebøjler
Montagebøjler kan leveres i R7 eller Y8 i dimensionen 65x110 
mm. De leveres i poser med 100 stk.

15
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Søjler til sekantpælevægge
Sekantpælevægge er meget velegnede i byggerier, hvor der skal etableres en byggegrube 
meget tæt på eksisterende bygninger.

Sekantpæle kan også anvendes, når det ikke er muligt 
at udføre presset spuns f.eks. hvor jordbunden udgør 
stærk moræneler eller kalk. Ved boring af sekantpæle 
undgås rystelser, som kan være ødelæggende for 
omkringliggende bygninger, samt generende støj 
for omgivelserne.

Celsa Dualpro Sekant-søjlesvejser
Celsa Dualpro svejseteknologi, sikrer en større styrke 
og stivhed i den svejste armeringkurv. Dette sker ved 
speciel dobbeltsvejseteknologi, som giver dobbelt styrke 
og forbedrer stivheden. Derudover er der mulighed for 
individuel variabel spiralafstand på den 
enkelte armeringssøjle.

Dette betyder i praksis, at brugen af stabilitetsringe kan 
undgås. Man dobbeltsvejser i stedet for. Hvor det er 
nødvendigt placeres den omkringliggende spiral helt tæt. 
Således kan stabilitetsringe erstattes (stiffener rings).

Flere fordele ved dansk produktion
På vores site i Ølstykke produceres armeringssøjlerne 
successivt efter kundens ønske, og kan derved leveres 
efter Celsa’s ”just in time-princip”. Vores leverancer sker 
udelukkende med erfarne chauffører, således at den 
enkelte leverance sker så smidigt som muligt. Vores 
ingeniører sikrer tæt opfølgning med vores kunder, 
således at produktet er tilpasset det enkelte projekt.

Der anvendes dansk stålkvalitet - DS/EN 10080, 
klassifikation 
Y i.h.t. DS/INF165.

Afstandsholdere og bundkryds
Der er mulighed for at få monteret afstandsholdere som 
sikrer det nødvendige dæklag, og mere nøjagtig styring 
af armeringssøjlen i forbindelse med indbygning. Celsa 
har tilpasset afstandsholderne, så de både er fleksible og 
afskærmende. Rådgiver specificerer antal afstandsholdere. 

Bundkryds anbefales ved armeiringssøjler over Ø800. 
Specielt hvis undergrunden er blød. 

16
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Svejste armeringsenheder
Dagens byggeprojekter er ofte presset på byggetiden, men ved brug af svejste 
armeringsenheder kan der vindes tid og spares arbejdskraft på byggepladsen.

De færdige enheder letter det manuelle arbejde og bidrager således til en bedre arbejdssikkerhed.

Typiske anvendelser for svejste armeringsenheder er fundamentsbjælker og fundamentskurve, som kan udformes 
præcist til det enkelte projektet.

Enhederne fremstilles på vor fabrik af kvalificerede specialister, der er uddannet i at fremstille hæftesvejst armering. 
Produktionen foregår i overensstemmelse med DS/EN ISO 17660-2.

17
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Rustfri armering
Vi er lagerførende i rustfri armering i 6-16 mm, og kan gennem underleverandører skaffe 
andre kvaliteter, bøjler og net med kort leveringstid.

Lagerkvaliteter
I kvalitet 1.4362 lagerføres 6 til 16 mm i 6 meters længder 
Sælges i styk. Det er således ikke nødvendigt at aftage et 
bundt.

Mekaniske egenskaber.
Kvaliteterne er generelt certificeret med en flydespænding 
på 500 MPa. Forespørg venligst ved krav om 550 MPa.

Legering iht. EN 10088-1 Aggressivitet Handelsbetegnelse Diameter mm.

1.4301 Lav Rustfri 3-16

1.4436, 1.4401 Medium Syrefast 3-16

1.4571 Medium Syrefast 3-16

1.4362 Medium Duplex 3-16

1.4462 Høj Duplex 3-16

Legering Dim. mm Maske mm Stritter mm L/B Nominel  vægt kg/stk.

1.4571 3 50x50 25/25 24,10

1.4571 3 75x75 25/25 16,19

1.4571 4 50x50 25/25 45,00

1.4571 4 100x100 50/25 22,62

1.4571 4 150x150 25/25 14,96

1.4362 5 100x100 50/25 34,80

1.4362 5 150x150 25/25 23,70

1.4362 6 100x100 50/25 48,94

1.4362 6 150x150 25/25 33,32

1.4362 8 100x100 50/25 87,00

1.4362 8 150x150 25/25 59,24

Net
Standardstørrelse er 5000x2150 mm, og 
kan normalt leveres inden for få dage. 
Endvidere kan net produceres efter 
andre specifikationer

Certificeringer
Celsa lagerkvaliteter samt stænger og 
bøjler er certificeret efter BS 6744. 

Øvrige kvaliteter er certificeret efter: 
Tysk Zulassung Z-1.4-80. 
Britisk Standard BS6744, BS8666. 
Kontrolrådet i Norge

Andre stænger og bøjler
Efter ordre kan bøjler og andre stanglængder leveres i følgende kvaliteter:

18
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QR – for alle, der arbejder med 
armering.

Fælles arbejdsplatform
QR er samlingsstedet for al information vedr. armeringen i projektet. 
Alle projektdeltagere kan til enhver tid finde bukkelister, udlægningsplaner,  afgivne ordrer, leveringsinformation osv.

TEKLA integration
Armering optegnet i Tekla overføres direkte til QR. Lister 
relateres til de ønskede bygningsdele og farvemærkes for 
lettere sortering og indbygning på byggepladsen.

Bestilling af armering
Ved indtastning af bukkelister valideres om det er muligt 
at producere de ønskede bøjler og net. Med få klik ordres 
listerne hos Celsa.

Personlige projektrapporter
Opsætning af egne projektrapporter gør det let at 
få overblik over projektets stade samt dokumentere 
armeringsforbruget.

Leveringsinformation
På projektets hovedside ses tidligere og kommende 
leveringer. Endvidere ses ordrer, der ligger på afkald, og 
deres produktionsstatus.

QR er et on-line værktøj til at håndtere armeringsprojekter. Det er udviklet af Celsa, og 
stilles frit til rådighed for Celsas kunder.

19
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Lad Celsas teknikere 
specificere dit projekt
Vi tilbyder specificering af armering til de projekter, vi leverer til. Herunder specificering 
og tegning af præfabrikerede kurve, rullearmering, specialnet samt klip og buk armering. 
Når Celsa Steel Service specificerer et projekt, går en Celsa tekniker altid 100 % ind i 
projektet. Det betyder helt konkret, at I får den bedst mulig løsning, sparer egen tid på 
byggepladsen, den totale byggetid forkortes og I får den samlet set billigste løsning.

Det betyder helt konkret: 
• Vi arbejder med de nyeste tegninger ved selv at 

downloade tegninger fra byggeportaler som f.eks. 
byggeweb.

• Vi gennemgår projektmaterialet og stiller spørgsmål til 
mangelfulde punkter i det.

• Vi rykker for svar, således at udestående punkter bliver 
afklaret i rette tid.

• Vi kommer med løsningsforslag omkring armeringens 
udformning og forslag til løsning med færdigsvejste 
enheder, specialnet og rullenet

• Vi udarbejder produktionstegninger og placeringsplaner 
til håndsvejs.

• Vi angiver, hvor bøjler skal bruges på detaljerne.

• Vi sørger for udlægningsplaner for rullenet 
og specialnet.

• Med udgangspunkt i projektets tidsplan opstarter vi 
specificeringen i rette tid.

• Vi tager ansvaret for, at mængder og udformning 
er korrekt.

Fordele ved specificering:
• Du får de bedste løsninger i projektet.

• Uafklarede forhold afklares inden det bliver et problem 
i projektet.

• Som kunde hæfter I ikke for fejl i armeringen.

Udbytte for dig som kunden:
• I sparer egne ressourcer til specificering.

• I sparer tid på byggepladsen.

• I får samlet set den billigste løsning.

• Bygge perioden forkortes.

Du bidrager med:

• Tidsplaner

• Adgang til tegningsmateriale og krav 
til projektet.

Specifikationstillæg
Prisen for at Celsa specificerer et projekt afhænger af kompleksiteten i 
projektet og typen på armeringen.

Med udgangspunkt i tegningerne giver Celsa et tilbud på specificeringen. 
Ofte gives et tilbud, hvor der afregnes med et vist beløb pr. ton armering, 
der er specificeret. Der kan også aftales en fast pris for projektet eller en 
afregning baseret på Celsas timeforbrug.

kr./ton

Fast pris

Timepris
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Rullenet
Rullenet udlægges i 2 retninger i undersiden og 2 retninger 
i oversiden. For hver af disse lag udarbejder Celsa en 
udlægningsplan.

Ved tykkere plader vil stødlængden i overside armeringen være 
større end i undersiden. Dette indregner Celsa i planerne. 

Svejste kurve og bjælkar
Fundamenter består ofte af bjælker. Hvis disse bjælker har samme udformning, kan man vælge at lave bjælkerne ens med 
en aftalt standardlængde. Bjælkerne skæres så til på pladsen.

I mange tilfælde er der en vis variation i bjælkerne, både med hensyn til geometri og armering. Her er det en fordel at 
producere bjælkerne specifikt til hvert sted.

Celsa udarbejder produktionstegninger til hver enkelt bjælke og fremsender en udlægningsplan.  

K&B - bøjler og stænger
Specificering af K&B tager udgangspunkt i projektets 
konstruktionsdetaljer. Celsa beregner geometrien på bøjler og 
stænger og foretager mængdeberegningen.

Bøjlerne nummereres på detaljerne, således at der er 
sammenhæng mellem detaljer og bukkelister.  Ofte er det ikke 
alle detaljer, der er optegnet i projektet. Her vil Celsa afklare, 
hvordan disse steder skal løses.
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Med vores nye sortiment kan du nu få alle de produkter du har behov for til indstøbning, 
armering og forskalling på dit byggeprojekt hos Celsa Steel Service.

Samtidig kan du få produkterne leveret sammen med armeringsstålet og dermed spare 
både tid, penge og besvær.

Vores mål er at gøre det let for dig at købe alt det du skal bruge og at du kan bestille og få 
det leveret samlet.

Hvis du vil høre mere, kan du finde alle produkterne på vores hjemmeside og hente vores PDF-katalog med 
tilbehør til indstøbning af beton samme sted.

Du kan også bestille et trykt katalog og produkter hos: 

Produktfamille Produktområder

Armeringstilbehør Afstandsholdere – plast, beton, stål.
Beskyttelses hætte - og lister.
Bindetråd.

Koblinger Griptec-koblinger.
Alligatorkoblinger.

Tekniske produkter Strittekasser.
Kuldebrosisolering Egcobox®.

Forskallings produkter Engangsforskalling - Pecafil®.
Kanalplast.
Spændestave.
Formstave.
Endebegrænsninger Stremaform®.
Distanserør + tilbehør.
Montageartikler til forskalling.

Beton/Indstøbningsprodukter Formolie.
Curring.
Retarder.
Vandtætning – fugebånd – membraner/Zemseal® 
Injektion.
Tætningsplade Fradiflex®.
Fugebånd Synkoflex®.
Rørgennemføring.

Byggeplads tilbehør Betonskrabere og formskrabere.
Tjep bindemaskiner.
Tjep rodcutter.
Afspærringsmateriale.
Byggeskum.
Gevindstænger.

Hjælpeprodukter til dig der 
bygger med beton

Rune Christensen 
tlf. 293630771 
Mail: rune.christensen@celsa-steelservice.dk

Morten Hansen 
tlf.: 54555771 
Mail: morten.hansen2@celsa-steelservice.dk
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NORDISK BÆREDYGTIGHED. 
Armeringsstål baseret på metalskrot og fremstillet vha vandkraft og omtanke.

Celsa Steel Service A/S 
Frodebjergvej 6, 3650 Ølstykke | Tlf: +45 47 16 00 30 
Email: infodk@celsa-steelservice.com | celsa-steelservice.dk 20
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