
Nisjemetall AS er en allsidig leverandør av stål og metall-
produkter med huller i. Siden etableringen i 2006 har 
Nisjemetall vokst til å bli en ledende leverandør av 
gitterrister, trappetrinn, perforerte materialer, 
strekkmetall, gitter, duk og nettingprodukter.

Vårt ledende produkt er gitterrister i alle tenkelige utførelser. Vårt sortiment 

av gitterrist produkter dekker et komplett spekter innenfor dette produkt-

området. Vi leverer ulike typer gitterrister i galvanisert stål, rustfritt og 

syrefast stål og aluminium.

Vårt sortiment av gitterrister dekker industririster til plattformer og 

gangbaner, SP-gitterrister leverer til mange ulike formål, bla. som kjøresterke 

rister, trafogruber, til offshore-industrien med kulestopp og sagtannet 

overflate. Fotskraperister leverer vi med maske 30x10mm, 30x15mm eller 

30x20mm etter behov. Skreddersydde rister og trappetrinn er vår spesialitet. 

Vi leverer også lagerstandarder. For ventilasjon leverer vi ventilasjonsrister i 

flere ulike materialer.

Hullrister og hullplank, leidertrinn til skip mm leveres i sklisikker perforert 

utførelse.

Vår lange erfaring med gitterrister gjør oss også til en svært konkurranse-

dyktig samarbeidapeatner på trapper. I vårt sortiment finner du spiraltrapper, 

rømningstrapper og rettløpstrapper, samt leidere og veggstiger. Vi kan 

også tilby ulike stålkonstrukasjoner fabrikert på mål, ferdig varmgalvanisert. 

Overflatebehandling er noe vi kan tilby på de fleste av våre produkter. Både 

varmgalvanisering og pulverlakkering, samt eloksering av aluminium.

Vi leverer over 1000 ulike spesifikasjoner og lagerstandarder av perforerte 

plater, strekkmetall og gitter. 

Til byggeindustrien leverer vi fasadekledninger, himlingssystemer i metallduk, 

gitter, strekkmetall og perforerte plater. Vi leverer fotskrapematter i stål, 

gummi, tekstil og nålfilt. Både til innendørs og utendørs bruk.
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Allsidighet og fleksibilitet, samt stor kunnskap om 

markedet er vår styrke! Vi opererer i industri, bygg og 

anlegg, onshore og offshore markedet. Selskapet har 

kontor og lager i Røyken.

Eierskap og registreringer

• Nisjemetall AS er 100 % eid av John Alvar Jacobsson

• Foretaksnummer.: 988 939 870 MVA 

• Achilles reg. nr.: 29863 

• StartBANK ID: 140173

Totalleverandør
Nisjemetall AS leverer innenfor sine varegrupper tilpas-

sede produkter, i mange ulike materialvalg. Spør oss så får 

du svar. Vi er i dag en viktig leverandør innenfor våre 

forretningsområder, og har stor kompetanse om 

markedene vi opererer innenfor.

Integrering hos kunde
Nisjemetall AS har gjennom sin store bredde og leverings-

dyktighet blitt en viktig part i kunders tidlige planlegging. 

Vi legger alltid mye arbeid i å hjelpe våre kunder med å 

finne rett produkt og løsning for prosjektet.

Langsiktighet
Nisjemetall AS ønsker kontinuitet og langsiktig samarbeid 

til beste for begge parter. Dette gjelder både på kunde- 

og leverandørsiden. De fleste av våre samarbeidspartnere 

har vært med oss siden oppstarten i 2006.

Spiraltrapper, rettløpstrapper, leidere og rekkverk

Interclamps rekkverk (tils. kee clamps, tubeclamps mfl.)

Perforerte plater og andre perforerte produkter

Strekkmetall og bearbeidet strekkmetall, feks. siler og 
filtre

Mevaco lagerfører mer enn 1000 ulike 
perforerte plater og strekkmetall.

Gitterrister til alle tenkelige formål, samt trappetrinn

Fotskraperister i galvanisert stål for inngangspartiet.

Mattesystemer innvendig og utvendig  med gummi 
og tekstilinnlegg.

Hullrister og hullplank i stål, rustfritt og aluminium.

Gitterrister i komposittmateriale.

Gitter, sveiset-kreppet og presset gitter.

Metallduk i syrefast, rustfritt på rull og i paneler.

Metallduk, produkter slik som strainere og andre 
bearbeidede produkter.

Arkiktekturmesh til fasader, avskjerming, rekkverk 
mm.

Himlingssystemer i stål og metall: Strekkmetall, 
perforerte plater, gitter, rasterhimling.

Himlingssystem deckmetal.com fra Codina, system-
himling av vevet metallduk, ulike typer.

Vi fabrikerer stålkonstruksjoner, dørkplater mm og 
varm-galvaniserer disse.

Andre beslektede produkter leverer vi også.
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