Mästare på
projektanpassade snickerier

Vi har jobbat med projektanpassade
snickerier i mer än ett halvt sekel.
Och det syns på resultatet.
SSC är Nordens bredaste producent och leverantör av
projektanpassade snickerier. Vi har vårt ursprung i den
norrländska hantverkstraditionen och är stolta över att
vi sedan 50-talet konstruerat och tillverkat snickerier
som bidrar till att förverkliga våra uppdragsgivares idéer
och visioner.
Vår långa erfarenhet av såväl svenska som internationella byggprojekt har gett oss en gedigen kunskap om
trä och dess egenskaper. Detta tar vi med oss i alla våra
uppdrag för att hitta lösningar som passar just ditt projekt. Till vår hjälp har vi såklart också ett brett sortiment
med hög funktionalitet och kvalitet. Genom sju produktionsenheter, från det lilla snickeriet till det stora industriella, har vi styrkan och bredden utan att göra avkall
på personlighet och flexibilitet.
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Fasta fönster
Enkelbåge fönster
Kopplade fönster
Enkelbåge fönsterdörrar
Kopplade fönsterdörrar
Utvändiga skjutpartier
Entrépartier

Fönster. Kvalitet och
prestanda från ruta ett.

Vridfönster
I det moderna sättet att bygga och renovera hus får
detaljerna gärna stå i centrum. Genuina, välgjorda
kvalitetsfönster och fönsterdörrar ger den rätta känslan.
De tål väder och vind, värnar om husets karaktär och
uppfyller dag in och dag ut höga krav på utförande,
värmeisolering, bullerreducering, brand och säkerhet.
När du väljer fönster från SSC har du dessutom stora
möjligheter att anpassa design och funktion.

Tillval och tillbehör
Vi erbjuder bland annat: vädringsluckor,
beslag, rökgasöppnare, fallskydd,
hörnstolpar och mycket mer.

Fyllningar och fasadglas
Detta är ett estetiskt komplement till våra
fönster som kan göra stor skillnad. Behöver
fasaden extra dekor eller ligger det
praktiska skäl bakom? Oavsett syfte kan
vi stå till tjänst med färgerna, formerna,
materialet och hantverket.
Material och kulörer
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Grundkulör för karm och båge, inklusive
utvändig aluminium, är vit. Det är också
fullt möjligt att välja andra kulörer ur
färgsystemen NCS och RAL.

Dörrar. Med anpassad
funktion och design.
Tillsammans med entrépartier är våra inner- och ytterdörrar de mest funktionskrävande och komplexa produkterna
vi har i sortimentet. De ska så klart välkomna och skapa intryck, men kraven är ofta högre än så. SSC erbjuder stor
flexibilitet när det gäller dörrar och kan i hög grad anpassa
produkterna efter dina önskemål om säkerhet, brandklass,
material, färg eller ytbehandling.

Brandklass, ljudklass
och säkerhetsklass
Vi konstruerar och tillverkar dörrar efter
era specifika förutsättningar och behov.

Alternativ
Vårt sortiment innefattar bland annat:
skjutdörrar, lägenhetsdörrar, massiva
innerdörrar, spegelfrästa, dekorerade,
spårade eller släta dörrar.

Elcentralfronter
Luckan smälter in i den övriga
inredningen och gör det samtidigt lätt
att komma åt ledningar, stammar, elskåp
och annat som döljs bakom fronten.
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Helglaspartier
Vi erbjuder helglaspartier med
aluminiumprofiler tillsammans med
dörrportaler av olika träslag.

Silence – Glaspartier och skjutdörrar
Klarar en ljudreduktion mellan 25 och
45 R’W (dB).

Massiva glaspartier
Partiet är testat och godkänt för
brandklass E15 – EI60.

”Ljudreducerande glaspartier
som uppfyller höga krav på
brandsäkerhet och miljö”

Glaspartier. Som stänger ute
ljud och släpper in ljus.
Ett välgjort glasparti kombinerar estetik med smarta funktioner. De stänger
ute ljud, släpper in ljus och är samtidigt en anslående del av omgivningen.
Självklart uppfyller också alla våra glaspartier höga krav på brandsäkerhet
och miljö.
I vårt breda sortiment kan du välja mellan allt från massivt trä och täckmålat till fanerade ytor i ek, bok, björk, med mera. Behöver du ännu större
valfrihet kan vi tillverka glaspartier och glasdörrar i specialutförande.
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Skåp, kök och
möbelinredning.
Lösningar för alla.
Projektanpassade inredningar har sett väldigt olika ut men
de har alla en sak gemensamt; inredningen ska spegla
verksamheten och den miljö man vill uppnå när det gäller det estetiska, funktionella och praktiska. För att åstadkomma det har vi alltid samma utgångspunkt: det handlar
om att göra enkla saker konsekvent och exceptionellt, med
omtanke, nyfikenhet och känsla.

Skåp och kök
Vi har lösningar för alla områden;
hemmet, skolan, sjukhuset,
kontoret. Produkter som andas
äkthet, garanterar hållbarhet och
som åldras vackert. Hög kvalitet
från en modern maskinpark
kombinerat med gammal hederlig
hantverksskicklighet.

Möbelinredning
Inredning är ofta projektspecifik.
Dess design ska integreras och
harmonisera med byggnadens
arkitektur. Här krävs finess
och planering. Vi är skickliga,
grundliga och hjälper till att
säkerställa ett gott resultat.
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Stockholm
Falsterbo

Paneler.
För en vacker och
levande miljö.

Ribbpaneler
SSC’s ribbpanel är av massivt trä i valfritt
träslag, utförande och ytbehandling.
Möjligheterna och kombinationerna är
väldigt många, och då trä är ett levande
material blir resultatet alltid unikt.

SSC-panelen

En vacker panel ger omgivningen värme och liv. Vi utformar,
producerar och monterar paneler som uppfyller höga brandoch ljudkrav, utan att göra avkall på specifika önskemål om
utseende och funktion. Våra paneler utmärker sig genom att de
alltid har en bärare av trä. Det enda som brinner är vår passion
för trä som byggmaterial och dess egenskaper och möjligheter.

Tillsammans med kärnan av plywood är ditt
önskvärda ytmaterial brandimpregnerat
med klassifieringsgrad K210/B-s1, d0.

Brandpaneler
Våra brandpaneler klarar marknadens krav
på brandklassning i offentlig miljö och
uppfyller samtliga krav enligt EU.

Akustikpaneler
Ljudreducering genom olika perforeringsmönster eller med ribbutförande. Båda
alternativen i kombination med akustikfilt.
Ytskikt och behandling efter önskemål.
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SSC Entreprenad.
Mer än bara produkter.
Givetvis handlar ett lyckat projekt om mer än bara
produkter. Vi ser byggprojektet ur ett helhetsperspektiv, där montering av allt mer komplexa produkter och
funktioner samsas med rådgivning, logistik och eftermarknad. Vi samlar alla dessa tjänster i ett eget bolag,
SSC Entreprenad.

SSC Entreprenad skräddarsyr projektorganisationen och
sammansättningen av kompetenser för varje projekt,
stort som litet. Därmed blir projektet mer tids- och kostnadseffektivt.

Detta gör SSC till en komplett samarbetspartner. Vi erbjuder ett mycket brett sortiment nyckelfärdiga produkter i ett inköp, med en kontaktyta. Det är en svårslagen
kombination.

SSC Entreprenad sparar både tid och pengar
genom att göra ditt arbete enklare, snabbare
och slutresultatet bättre.

Utgåva 1017
0910-72 59 00
kundservice@sscgroup.se
www.sscgroup.se

SSC är Nordens ledande leverantör av snickeriprodukter. Det breda utbudet omfattar högklassiga produkter och tjänster som gör det lättare att skapa unika miljöer i trä. SSC arbetar
kontinuerligt med att stärka sin p
 osition som objektspecialist på den nordiska marknaden.

