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Leverandør til alle bransjer

Norsk Stanseindustri AS

I løpet av mer enn 25 år har NSI vokst fra en liten stansefabrikk til å bli en av Norges største produsenter av 
produkter laget av plater i metall. For å kunne levere produkter i metall kombinert med andre materialer har vi 
etablert ett nettverk med underleverandører for dette. Ønsker du ett produkt i stål eller aluminium sammen med 
glass, plast, tre eller elektronikk er vi rett produsent for deg.

Vår fabrikk ligger på Skedsmokorset og vi er i dag 17 ansatte som leverer kvalitetsprodukter til 
konkurransedyktige priser. 

Design

NSI har ansatt egne 
produktdesigner og tekniske 
tegnere som kan designe 
produkter for deg som kunde.
De har lang erfaring med 
industriell design og har høy 
teknisk kompetanse. Dette 
setter NSI i en posisjon hvor 
vi kan ta fram produkter på 
en kostnadseffektiv måte 
med ett godt utsende.

Utvikling

De siste 25 år har NSI 
produsert over 1500 
forskjellige produkter. Med 
denne kunnskapen om 
produktutvikling ser vi alltid 
etter forbedringer på 
produktet. Dette gjenspeiler 
seg i en stadig utvikling av 
lavere produksjonskostnad, 
enklere montering og bedre 
kvalitet på produkter som 
produseres hos oss.

Produksjon

Investering i moderne  
automatiske maskiner 
sammen med en stadig 
forbedring av interne 
prosesser gjør at NSI 
produserer produkter raskt, 
rimelig og med høy presisjon 
og kvalitet. Dette gjør at 
kundene velger NSI som 
leverandør år etter år.

Laserskjæring – høy presisjon.

Robot-knekking – høy effektivitet.

Sveising, klipping, gjenging, sliping, valsing og lakkering. 

Stansing – fullautomatisert revolver.

Maskiner og utstyr



Konsept

Med vår konsept kan vi levere alle tjenester fra kundebehov til installasjon.

Kundebehov / 
Ide Design Utvikling Produksjon Ferdig 

produkt Installasjon

Noen av våre produkter

Fordelerskap. Postkasser. Nøkkelskap.

Trapper. Bilinnredning. Display stativer.
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NORSK STANSEINDUSTRI AS

6 meter høye husnummer på hotell i 
Oslo. Laserskårne tekstlinjer i Oslo sentrum

Garderobesystemer levert til 
treningssenter på Kjeller.


