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KONSENTRERT KOMPETANSE
MED SPELSBERG PÅ DEN SIKRE SIDEN

Tester og sertifiseringer 
iht. VDE og 

UL blir gjennomført 
på internt 

testlaboratorium

Rask og pålitelig!
Vareprøve innen 

48 timer.



3 3

Hos Spelsberg finner du konsentrert kom-

petanse med mer enn 112 års erfaring. 

Her arbeider kvalifiserte som motiverte 

eksperter som er innovative på høyeste nivå.

KONSENTRERT KOMPETANSE

Mer enn 300 000 artikler 
forlater hver dag våre 

to fabrikker i Nordrhein-
Westfalen og Thüringen

Høyteknologisk 
maskinpark: 

90 sprøytestøpemaskiner 
med lukkekraft fra 

25 t til 900 t

Dokmentasjon iht. 
DIN EN 61439

Resultatet er produkter og systemer

som alltid ligger forut for dagens løs-

ninger, og som overbeviser med smarte

detaljer og rimelige priser. 
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SPELSBERG I HISTORIE
FREMTIDEN I SIKTE 

Spelsberg hører til blant de ledende produ-

sentene i den internasjonale elektrobransjen

og driver fremfor alt innen elektroinstallasjon

og industri. Alle produktene overbeviser

med utmerket kvalitet og et godt

kost/nytteforhold.

Innovasjonskraften til familiebedriften sør-

ger samtidig alltid for nye løsninger, som 

installeres raskt og enkelt som igjen gir 

lang levetid og enkelt vedlikehold. 

Utviklerene jobber for å utvikle nye pro-

dukter hht. til normer og forskrifter.

Spelsberg var blant de første i bransjen 

som har vendt seg mot fornybar energi og 

dessuten har utviklet kontaktdeksler for 

solcellemoduler. En undersøkelse blant 

håndverksbedrifter har vist at 90% av alle 

produsenter kjenner og bruker produk-

ter fra Spelsberg og er fornøyd med dem. 

Noe vi er veldig stolte av. Når man tar 

hensyn til en teknologi som blir stadig 

mer kompleks, må dagens infrastruktur 

konstrueres på en effektiv måte.
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SPELSBERG I HISTORIE

For øyeblikket omfatter sortimentet

til Spelsberg godt over 5000 tilgjengelige

artikler, bl.a. koblingsbokser, fordelingstavler,

kapslinger og instrumentskap.

Bedriftern har datterselskaper og samar-

beidspartnere over hele verden. 

Varene fremstilles konsekvent i Tyskland 

og bedriften sysselsetter 450 medarbeidere 

på produksjonsstedene og i datterselskapene. 
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Den som satser på Spelsberg , den bestem-

mer seg for en leverandør som alltid ligger 

ett skritt foran dagens løsninger, takket være 

flere tiår med erfaring. Kvalitetsprodukter og 

en utpreget kundeorientering gir alle parter 

maksimal sikkerhet. 

Alle skritt i prosessen, fra rådgivning

til tilbud og levering frem til service,

bidrar til at kundene våre føler at de er

god ivaretatt hos oss.

SPELSBERG I DAG

Vi ønsker å inkludere alle: Montør, likeså

innkjøp og logistikkpartnere, der vi gjør

bestiling og lagerhold lettere gjennom smar-

te løsninger for å spare plass og antall artikler.

Fornøyde kunnskapsrike medarbeidere er for 

oss den avgjørende nøkkelen til at vi lykkes. I 

dag blir vi verdsatt som leverandør med stort 

produktsortiment og spesialløsninger. 

Vi er å anse som en kompetent rådgiver for

våre samabeidspartnere.

Slik utvikler, kontrollerer og produserer 

vi individuelle installeringsklare løsnin-

ger for de store - men vi foretar også 

mindre tilpasninger etter kundens ønske.

Vår grunnlegger Ernst Spelsberg ville sikkert 

ha vært stolt av at verdiene hans fortsatt lever 

fire generasjoner senere og at medarbeiderne 

ikke har mistet de første årenes pionerånd.

Holger Spelsberg
Medeier

Till Fastabend
Medeier
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Spelsberg-els-UK Ltd.

Storbritannia

Spelsberg S.L.

Spania

Spelsberg spol. s r.o.

Tsjekkia

Spelsberg B.V.

Nederland

Spelsberg A/S

Danmark

7

Günther Spelsberg 
GmbH + Co. KG

Henrik Bye-Iversen
Country Manager

Bygdevegen 62
2166 Oppaker/ Norway

M +47 992 52 751
hbi@spelsberg.com

Spelsberg med 
partnere og datter-

selskaper er 
representert i 
over 60 land

Spelsberg har 
til sammen 120 patenter

i Tyskland, Europa 
og resten av verden 

fra 1956 til 2016
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Den som kjøper produkter fra Spelsberg, 

mottar markedskvalitet som har blitt ut-

viklet, produsert og kontrollert i Tyskland.

I tillegg til hovedkontoret i Schalksmühle

har vi en fabrikk i Buttstädt i Thüringen. 

Dessuten har Spelsberg et vidt nettverk av 

egne avdelinger og samarbeidspartnere over 

hele verden.

Schalksmühle – Der alt begynte!

Spelsberg holder fortsatt til i byen hvor

de første isolasjonsrørene ble utviklet og 

ferdiggjort allerede i 1904. Bedriften vokste

Kontinuerlig og utvidet stadig produksjons-

lokalene helt til kapasiteten ble sprengt midt

i byen. Derfor flyttet man på 90-tallet inn i et 

industriområde hvor administrasjon og produk-

sjon fikk nye flotte lokaler. 

Her arbeider bedriftsledelsen, her utvikles, 

kontrolleres og monteres det. Alt innen  salg, 

innkjøp, prototyper eller laboratorium - på

hovedkontoret finnes all kompetanse i 

umiddelbar nærhet. Det gir stor inno-

vasjonskraft og gjør reaksjonstiden

kort. Da blir det lett å alltid være et skritt 

foran bransjen.

Spesialtilpasning av kapslingerProdukttesting: Slagkontroll IK nivå Produksjonsverktøy

SPELSBERG | SCHALKSMÜHLE
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Fabrikken i  Buttstädt

De over 100 millioner plastdelene som hvert 

år blir produsert hos Spelsberg, stammer 

ikke bare fra Schalksmühle. 

SiloerProduksjon av fordelingstavler

Siden 90-tallet har vi hatt en fabrikk i Butt-

städt i Thüringen, hvor det produseres pro-

dukter av høy kvalitet.

I Buttstädt sørger en moderne maskin-

park for den gode kvaliteten vi er vant til. 

 

Verktøylager

VERKSTED I OG II | BUTTSTÄDT

Over 700 aktive 
verktøy med en total 

vekt på 8,9 tonn

Materialforbruk på 
over 2500 tonn per år
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Kvalitet

Den som satser på trygge kvalitetspro-

dukter blir godt ivaretatt hos Spelsberg.

Vi bruker utelukkende europeiske merke-

varer av høy kvalitet som råmateriale

for de mer enn 100 millioner produk-

tene vi produserer i året. 

Vi blander til sammen 400 råmateriale typer - 

95 % av dem etter egen oppskrift. 

Vårt kjennetegn er robuste og slitesterke 

produkter med påstemplet iQ for

industrikvalitet. 

KONTROLLERT SIKKERHET | 
ALLTID I SIKTE

UL slagkontroll

Klimaskap til -80 grader
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KONTROLLERT SIKKERHET | 

IK slagkontrollStrekktest Kontroll av IP-grad

Støvkammer

Spelsberg har et eget testlaboratorium på 

hovedkontoret i Schalksmühle for sertifise-

ring. Laboratoriet utfører tester i henhold til 

både VDE og UL -serifisering som mulig-

gjør alle nødvendige tester for internasjonal 

bruk av serieproduserte produkter og spesi-

alløsninger.

Denne muligheten er viktig for indi-

viduelle løsninger som utvikles sammen

med kunden. Her handler det om å 

hjelpe oppdragsgiverne til å få produktet 

deres ut på markedet så raskt som mulig. 

Testlaboratoriet er utstyrt med dagens 

løsninger og blir stadig videreutviklet. 

UL og VDE foretar årlige revisjoner som 

del av Client Test Data Program for å 

Sikre høy kvalitet på våre produkter. 
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Komplette løsninger

Mange bedrifter ønsker å samarbeide med 

Spelsberg når komplekse oppgaver skal lø-

ses. Ladestasjoner for el-bil eller kapslin-

ger for industrien - Oppgaver som krever 

omfattende know-how er i de beste hender 

hos oss. 

Tilpasning

Vi i Spelsberg kan tilby mye mer enn standard

produkter. Tilpasning av standardpro-

dukter etter kundens ønske er mulig

også for små bestillinger. 

Spesielle behov? | 
SNAKK MED OSS

Trykk, foliering, ekstra borehull er tilpas-

ninger vi kan gjøre for våre kunder.
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Daglige skreddersydde 
løsninger for våre sam-
arbeidspartnere innen 
prosjekt og industri.

Spesielle behov? | 

Våre ansatte utvikler etter kundens ønske, 

tester i eget laboratorium sertifisert etter 

internasjonale standarder og sørger for alle 

skritt i prosessen, fra bygging av prototype til 

ferdig produkt. 

Mer enn 300 000 
deler forlater hver 

dag de to 
fabrikkene

 våre i Nordrhein-
Westfalen og 

Thüringen.

Tilgjengelighet

Spelsberg har et stort lager hvor det lager-

føres en rekke produkter, og sender disse i 

løpet av timer. Det store produktutvalget 

oppfyller nesten hvert eneste ønske fra kun-

den. Takket være vår effektive produksjon 

med nesten 100 toppmoderne maskiner kan 

vi fylle opp lagrene igjen i løpet av 24 timer. 

Pga fleksible arbeidsmodeller kan vi enkelt 

tilpasse produksjonen etter sesongmessige

svingninger.
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Spelsberg - Kvalitetsprodukter som er 

utviklet og produsert i Tyskland av en fa-

miliebedrift, hvor man i fire generas-

joner har produsert kapslinger og kob-

lingsbokser med mer til elektrobransjen. 

I løpet av årene har det vokst frem tillits-

fulle forretningsforbindelser til leveran-

dører og kunder. 

For å si det rett frem - ordet Spelsberg 

kan man stole på. Ofte har også medar-

beiderne vært i bedriften i to eller tre ge-

nerasjoner. Folk kjenner hverandre godt, 

oppnår ofte resultater av høy kvalitet.

 

Den gode atmosfæren gir gode medarbei-

dere med høy innovasjonskraft og god 

kundeorientering. Å lykkes sammen - 

det er mottoet som definerer Spelbergs 

virksomhet. På den måten har vi ikke 

bare tenkt på pris, kvalitet og funksjon, 

men også monteringsvennlige produkter. 
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Vedlagt tilbehør og modulbygde

systemer forenkler dessuten bestilling

og lagerhold for deg som kunde. 

FAMILIEBEDRIFTEN |
MAN KJENNER HVERANDRE



Besøk oss online på:

VK02089-910170-012018-0,5

www.facebook.com/spelsberg.de

www.twitter.com/spelsberg

www.xing.com/company/spelsberg

www.youtube.com/spelsberg

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG

Hovedkontor
Im Gewerbepark 1, D-58579 Schalksmühle
Postboks 15 20, D-58571 Schalksmühle
Telefon:  +49 (0) 23 55 / 8 92-0
Telefaks:  +49 (0) 23 55 / 8 92-299
E-post:  info@spelsberg.de 
Internett:  www.spelsberg.de

Verksted Buttstädt
Vor dem Lohe 3, D-99628 Buttstädt
Postboks 30, D-99627 Buttstädt
Telefon:  +49 (0) 3 63 73 / 98-400
Telefaks:  +49 (0) 3 63 73 / 98-499


