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SUKSESS MED MEKANISK 
PRODUKSJON

Stryvo Group har blitt en av landets fremste og mest 
komplette leverandører innen maskinering og mekanisk 
produksjon.

Stryvo Group har iløpet av de siste 
10 årene ekspandert kraftig med flere 
anlegg i Norge.

Vi har samlet noe av landets 
fremste kompetanse innen 
maskinering og mekanisk produksjon, 
og kombinert dette med en avansert 
og  fremtidsrettet maskinpark. Dette 
gir oss internasjonal konkurransekraft 
forteller Jostein Bøe, CEO i Stryvo 
Group AS. – Vi opplever stadig at 
flere kunder homesourcer produktene 
sine hjem til oss. Dette gir kundene 
både bedre kontroll og trygghet, 
samt reduserte kostnader og kortere 
leveringstider. Våre anlegg gjør det 
mulig å produsere et stort spekter av 
produkter i alle størrelser og serier.

Vår maskinpark er blant de mest 
moderne og komplette i bransjen, noe 
kundene våre vet å sette pris på. 

Målet vårt er å tilføre det 
lille ekstra og være den beste 
samarbeidspartneren for kundene 
våre i alle sammenhenger, avslutter 
Bøe.

Stryvo Group er et helnorsk engineering og 
produksjonsselskap med fem lokasjoner i Norge. 

Stryvo selskapene har sin opprinnelse tilbake til 1947 og 
leverer produkter, konstruksjoner og prosess-systemer 
til flere bransjer; inkludert olje og gass, maritim, fornybar 
energi og bygg- og entreprenørbransjen.
Stryvo Group har sin spesial kompetanse innen avansert 
sveis og CNC-maskinering.

Stryvo Group har hovedkontor i Stryn og salgskontor i Oslo, 
Bergen, Florø, Stryn og Bismo. 

Stryvo Group 
på oljemessen i 
Stavanger 2016.  

Stryvo Group tilbyr
•	Avansert CNC maskinering og sveising av :

•	 Konstruksjonsstål
•	316
•	Duplex 
•	Super Duplex
•	Inconel
•	Titan
•	Aluminium

•	Design, mekanisk produksjon, sveising og 
sammestilling av store strukturer og  moduler

•	Serieproduksjon i robot

•	Spesialsveising og cladding

•	IWE / IWI

•	NDT

•	Entreprenørtenester
•	Engineering
•	Bygg / Haller 
•	Lastbærende stål konstruksjoner

•	Tannhjulsproduksjon
FISKÅ - Mekanisk Produksjon - Dypvannskai
BERGEN -  Salg og enginering

STRYVO FLORØ AS -  CNC-Maskinering c/o WESTCON

STRYVO OSLO AS -  CNC-Maskinering 

STRYVO BISMO AS-  Prosess - mekanisk produksjon

STRYVO STRYN AS-  CNC-Maskinering  
– Sveis – mekanisk produksjon 

www.stryvo.no

Group

Se komplett produktspekter på  
www.stryvo.no


