TRANSFORMEM
METALL,
TRANSFORMEM
EL MÓN
ESTEM FETS D’UN
ACER INOBLIDABLE

UNA INDÚSTRIA QUE MIRA AL FUTUR
El descobriment del metall, l’any 6500 aC, va suposar la fi de la prehistòria i va
transformar la manera de viure de la humanitat.
Avui dia, la indústria metal·lúrgica continua sent una indústria transformadora, sòlida
i viva que millora la nostra vida i que continua mirant al futur. Perquè, sens dubte,
els metalls seran fonamentals per a fer front als desafiaments de la vida
del segle XXI.
Sabies que gràcies als metalls tenim...

1. Un transport segur i eficient.
2. Seguretat alimentària i accés a l’aigua.
3. Una salut i higiene adequades.
4. Una vida urbana i infraestructures millorades.
5. Tecnologies de la comunicació.
6. Desenvolupament industrial.
7. Energia eficient amb baixes emissions de carboni.

A nosaltres ens resulta impossible
imaginar un món sense metalls

I a tu?
A SMDG transformem i distribuïm metalls
que serveixen per construir i posar en
marxa infraestructures essencials que
contribueixen a un desenvolupament
sostenible.
Els nostres productes s’utilitzen per a
aplicacions industrials, construcció i
maquinària de fabricació en diferents àrees.
Els metalls que distribuïm i transformem a
SMDG acaben contribuint a una millora de la
nostra qualitat de vida i els trobem en la
indústria, a les nostres llars, als ponts, als
hospitals, als avions...
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ELLS CREIXEN AMB NOSALTRES
Ells ens coneixen i confien en nosaltres. Però nosaltres també els coneixem i sabem que
els agrada rebre les seves comandes diàriament i amb les característiques especificades.
Per això, a aquests més de 600 clients, només els podem dir GRÀCIES.

A SMDG treballem per a:
INDÚSTRIES QUÍMIQUES.
INDÚSTRIES PAPERERES.
SERRALLERS.
CALDERERS.
CONSTRUCTORS.
INDÚSTRIES AGROALIMENTÀRIES.

SI PARLEM DE METALLS,
TENIM RESPOSTES INFINITES
T’imagines 10.000 referències metal lúrgiques que
després poden ser transformades? Perquè nosaltres les
tenim i això ens acredita per dir que la nostra capacitat de
resposta a les peticions dels nostres clients és infinita.

I QUÈ ENS DEMANEN ELS NOSTRES CLIENTS?
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OFICINA TÈCNICA, SOM TOT ORELLES I
T’HO POSAREM FÀCIL

Fins i tot ens serveix una plantilla física. Així que, si no tens AutoCAD, no et preocupis.
Ens encarreguem de definir les peces més adequades.
T’ajudem a triar el metall més indicat per a cada projecte.

LA IMPORTÀNCIA DEL TALL:
DE LA CISALLA AL PLASMA

Ho sabem tot sobre el metall i, per descomptat, sobre com tallar-lo a mesura i amb alta
precisió per obtenir toleràncies de tall altament ajustades. Per això, disposem de:

SERRA DE TALL
Per al tall de perfils i
barres de fins a 500 mm.

CISALLA
Per garantir els talls més nets
de fins a 10 mm.

OXITALL
Per efectuar talls eficaços
amb gruixos elevats de
fins a 200 mm.

TALL DE PLASMA
D’ALTA DEFINICIÓ
Per aconseguir formes
complexes en xapes des
de 2 mm fins a 30 mm.

ELS ACABATS, TOT LLEST PER AL LLIURAMENT

PERFORAT
Tot llest per caragolar.

GRANALLAT
Adéu a les impureses a
la superfície.

PREPINTAT
Quin acabat necessites:
primer gris o primer vermell?

PLEGAT
No se’ns resisteix ni la
xapa més rígida.

GALVANITZAT
I ZINCAT
Metalls més forts,
no sabran el què és
la corrosió.

NO ENS TALLEM QUAN ES TRACTA
DE TECNOLOGIA

1. Tecnologia de tall:
transformem idees en
formes complexes inimaginables.
Tenim la tecnologia necessària per a
aconseguir un tall eficaç a cada nivell de
tolerància: cisalla, oxitall o plasma d’alta
definició.

2. Tecnologia de plegat: que
venen corbes i angles!
Tampoc ens pleguem si hem de
doblegar els metalls més rígids per a
acanalar-los, corbar-los o donar-los
la forma desitjada.

LA NOSTRA TRANSFORMACIÓ
COMENÇA PER NO FER-TE ESPERAR
ÉS PER AIXÒ QUE MÉS DE 600 CLIENTS CONFIEN EN NOSALTRES

1 Tenim transport

2 Demana abans de les 17 h

diari.

i ho tindràs lʼendemà.

EXPRESS

3 Tenim els productes de baixa demanda que sempre et
resulten difícils de trobar al nostre magatzem regulador.

T’AJUDEM?
www.smdg.es

C/ Sofre, 14 Polígon Industrial Riu Clar (Tarragona
Telèfon: 977 10 70 17
Correu electrònic: comercial@smdg.es

