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Stilladser

I mere end 40 år har Solrød Stilladser været ga
rant for montering og demontering af kvalitets
stilladsløsninger på hele Sjælland. Vi har erfaring
med alle typer af stilladsarbejde, og vi har altid
stilladsbrugerne i fokus, når vi udtænker de ret
te løsninger. Vi designer stilladsløsninger med
udgangspunkt i den enkelte opgaves karakter
og lever altid op til både lov- og sikkerhedskrav.

EN KOMPLET STILLADSLØSNING

Ud over montering og demontering er Solrød
Stilladser også en af landets førende stilladsle
verandører. Under navnet SST importerer, sæl
ger og udlejer vi stilladsmateriel til hele landet.
Derudover står vi bag SST HEJS, der tilbyder
hejseløsninger tilpasset dit projekt. Hos Solrød
Stilladser får du dermed en komplet stilladsløs
ning samlet ét sted.
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etablerer SST (salg
og udlejning) og
SST HEJS

2020

2019

Solrød Stilladser
og SST flytter til
Industriholmen 35,
Hvidovre og Mete
orvej 14, Horsens

VIDSTE DU, AT VI HAR
KNAP 17.000 KVADRATMETER
I HVIDOVRE OG CA. 6000
KVADRATMETER I HORSENS?

SKRÆDDERSYEDE STILLADSER

Om du skal bruge en fuld stilladsløsning eller blot
mangler en reservedel, står vi til rådighed. Vores mange
år i branchen har givet os et unikt kendskab til stillads
sektoren, og vi har løsninger til ethvert behov.

SOLRØD STILLADSER

Hos Solrød Stilladser er alle vores opgaver tilpasset den
enkelte entreprise for at skabe de bedste resultater.
Vores stilladser er modulopbyggede letvægtskonstruk
tioner, der er nemme at arbejde med og på. Stilladserne
forankres i murene på en korrekt og ansvarlig måde,
og når opgaven er afsluttet, sørger vi for at efterlade
byggepladsen pænt og ryddeligt.
Vi har bl.a. følgende løsninger:
•
•

Facadestillads
Murerstillads

•
•

Rullestillads
Overdækning

HORSENS
HVIDOVRE

Nykøbingvej 190 · 4571 Grevinge
Industriholmen 49 · 2650 Hvidovre
Tlf.: 40 64 67 94
kontakt@tt-mobilkran.dk
www.tt-mobilkran.dk

Vi har specialiseret os i løft
og hejs af byggematerialer, stillads m.m. Vi sætter
vores kunder i højsædet
og udfører kranarbejde i
højeste kvalitet. Vi søger
de fornødne tilladelser hos
myndighederne, samt opsætter skilte med P-forbud
og lignende.
Kort sagt: Hos os er du i
trygge hænder.

SST

Vi har det, du mangler. Siden 1990 har vi specialise
ret os i import, salg, service og udlejning af stillads
materiel, og det er vores vigtigste opgave at rådgi
ve dig til den rette løsning. Fra vores to lokationer i
Hvidovre og Horsens dækker SST hele landet, og vi
sørger for kompetent service og sparring om både
stilladsløsninger, -konstruktioner og -komponenter.
Vi holder os løbende opdateret på branchekravene
fra både Arbejdstilsynet og stilladsbrugerne for at
kunne give dig stabile og sikre arbejdsforhold.

SST HEJS

Hos SST Hejs tilbyder vi hejs fra den tyske kvalitetspro
ducent, GEDA. Vi har et stort udvalg af både skakthejs,
materialehejs og kombinerede materiale- og person
hejs, som enten kan købes eller lejes til specifikke op
gaver. Samtidig har vi Nordens største reservedelsla
ger i Hvidovre og en velfungerende serviceordning,
der står til rådighed, hvis hejsene er i uorden.

SST HEJS ER ISO 9001-CERTIFICERET

DreistStorgaard er din
nære rådgiver på alle
områder, der er vigtige
for dig. Vi tør lære
folk at kende og give
noget af os selv.
Vi er Sjællands største advokatkontor uden for
København med kontorer i Næstved, Køge og Sorø.

dreiststorgaard.dk · Tlf.: 5663 4466 · kontakt@dslaw.dk

FOR EN
SIKKERHEDS
SKYLD
Denne Interaktive Brochure
er designet og leveret
af JS Danmark

FÅ TAG OVER BYGGERIET

TRAPEZ HIGH IMPACT

Telefon: 87 10 00 41

www.jsdanmark.dk

www.smgnorden.dk
jt@smgnorden.dk eller kenneth@smgnorden.dk
Stålværksvej 7E, 6800 Varde

Hos Solrød Stilladser, SST og SST HEJS er
sikkerhed og et ordentligt arbejdsmiljø højt
prioriteret.
Som kunde hos os og bruger af vores stilladser
er man garanteret stilladsløsninger af højeste
sikkerhedsstandarder, der lever op til alle lov
mæssige krav for markedet.
Vi har mange års erfaring med at levere stillad
ser til både offentlige og private opgaver, og vi
har over årene samlet meget viden og erfaring
omkring sikkerhed på alle typer af opgaver.
Sammen har vi et ansvar for at undgå arbejd
sulykker og sikre stilladsarbejderne ordentlige
vilkår, når de arbejder.

FOR KVALITETENS SKYLD

Det kræver dygtige folk og gode materialer,
hvis man vil opnå de bedste resultater. Derfor
anvender vi udelukkende materiel fra de bedste
leverandører på markedet. Om du skal bruge et
fuldmonteret stillads, en overdækning, en wire
hejs eller en gummipakning, kan du være sikker
på, at vi kun har det bedste på lager.
Vi er kendt for vores store sortiment og stabile
leverandører, der altid står klar, hvis der er brug
for noget ekstraordinært.

RCP Service ApS

Professionel rengøring &
vinduespolering for virksomheder
Vi kan blandt andet hjælpe dig med:

Kontorrengøring, vinduespolering, flytterengøring & trappevask
Sognevej 24 · 4600 Køge · Tlf.: 20 55 30 60 / 25 70 80 10 · rcpolering@outlook.dk · www.rcpservice.dk

Tlf.: 42 14 43 00
Mail: tb@sst.as
SOLRØD STILLADSER

KONTAKT SST, SJÆLLAND

Industriholmen 35, Hvidovre
Meteorvej 14, Horsens
Tlf.: 44 92 93 80

Tlf.: 42 14 43 04
Mail: cj@sst.as

Mail: info@sst.as
Web: www.sst.as

Tlf.: 42 14 43 17
Mail: cr@sst.as

KONTAKT SST HEJS

• 16950 • www.jsdanmark.dk

KONTAKT SST, JYLLAND

