Kominox AS
Din leverandør av
rustfritt stål

Kvalitet i alle ledd

Noen av våre leveranser
Stål – stilren kvalitet
Stål er stilrent, varig og har høy kvalitet. Det er lite krav til
vedlikehold, og produktet er miljøvennlig. Mange velger derfor
rustfritt stål når de skal bygge noe som skal vare, lenge…..

Våre produkter
Noen av våre leveranser
Dekorasjonsrør
Operabygget, Munchmuseet og
Ornamentale eller dekorative rør er
Deichman bibliotek
perfekt for mange formål: rekkverk,
møbler og båter er noen eksempler.

Kominox har mange signalbygg på kundelisten.

«Vi valgte rustfritt stål og
rekkverksdeler fra Kominox fordi
Levert av Weberg Prosjekt
vi visste at vi fikk kvalitet til en
konkurransedyktig pris.
Stian Stribolt Daglig leder Vestfold Bygg &
Rekkverk

Kominox AS
Levert
av Vestfold
Bygg opp
& Rekkverk
Kominox
Norge startet
i 2008 og har passert 30 millioner i
omsetning. Du finner også Kominox i Sverige, Finland og
Baltikum.

Kominox Norge
Vi har god tilgjengelighet, effektiv lagerdrift og et godt utbygget
distribusjonsnett. I tillegg har vi stort internasjonalt kontaktnett
og kan derfor tilby deg produkter som få andre kan.
Levert av GL Glass, Mandal

Rustfritt stål har solid holdbarhet og er
Kominox har levert stål og
korrosjonsbestandig. Kombinert med et
aluminiumsprofiler til flere av de flotte
vakkert utseende gjør det rør i rustfritt
signalbyggene i Bjørvika i Oslo.
stål til et elegant kvalitetsmateriale.

Rekkverksdeler
Kominox
er markedsleder
på rustfrie
Skolebygg, hotell
og offentlige
bygninger
rekkverksdeler.

Vi er kjent for våre gode priser. Den
Regjeringsbygget
er siste gjør
tilskudd
uovertreffelige
kvaliteten
at på
listen med og
bygninger
hvorgår
våre
montering
installasjon
enkelt og
produkter
blir brukt.
raskt.
Sortimentet
er utviklet og tilpasset
i samarbeid med våre kunder.

Private boliger og hytter
Aluminiumsprofiler
og massiv bolt
Kominox har uslåelige priser på
aluminiumsprofiler
til stolpefritt
Våre kunder har levert
mange kilometer
rekkverk.
med glassrekkverk og håndløpere til

private prosjekter.
Vi har alt det du trenger for å montere et
stolpefritt rekkverk. Trenger du
håndløper på toppen av glasset leverer vi
løsninger i både rustfritt stål og
aluminium.
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Rask levering

Varig og vakkert

Vi har varer på lager – for deg

Kominox er et privateid selskap med lidenskap for rustfritt stål.
Kanskje ikke så rart når rustfritt stål er både miljøvennlig, varig
og vakkert?

Tid er penger, og det kan være både kostbart og utfordrende å
vente på varer. For at du skal ha enkelt tilgang på viktige varer,
har vi et stort lager rett utenfor Oslo.

«Kominox har varer på lager, slik
at det vi bestiller blir raskt levert.
Dette gjør logistikken betydelig
enklere når vi ikke trenger å ha
varer på lager selv».
Stein Weberg Daglig leder Weberg Prosjekt

Levert av Weberg Prosjekt

Rask levering – også på bestillingsvarer
Kominox har gjennom mange år bygget gode relasjoner med
våre leverandører. Derfor blir vi prioritert av våre leverandører.
Dette sikrer oss raskere varelevering enn andre i bransjen, til
konkurransedyktige priser.
Vi har, bokstavelig talt, stålkontroll på logistikken.
• Rask levering
• Lang erfaring
• Solid kvalitet

Levert av Vestfold Bygg & Rekkverk
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Hvem er vi
Kominox AS er en ledende grossist og distributør av rustfritt stål
som bare selger til proff markedet
Vi har lang erfaring og kjenner både produktene og markedet
svært godt. Våre underleverandører er CE-sertifiserte, noe som
gir stor trygghet for deg som kunde.
•
•
•
•
•

Overlegen kvalitet
Kort leveringstid
Store og trygge leverandører
Konkurransedyktige priser
AAA kredittvurdering

Kominox er et privateid selskap.
Vi er eksklusiv distributør for YC Inox, en produsent i
verdensklasse. Selskapet er verden tredje største produsent
av sveisede rør. Overflatebehandlingen fra YC er generelt
betraktet til å være det beste på markedet.

Kontakt oss
Kominox har kontor og stort lager på Hagan, nord for Oslo:
Brennaveien 20 B
1481 Hagan
Telefon: 22 723700
E-post: post@kominox.com
Web: www.kominox.com/no

