
KONSTGJUTERI

Konstgjuteri
– Genuint svenskt hantverk från Tierp av återvunnet metallskrot –
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Gjutjärnsproduktion för funktion
och utsmyckning
Du har säkert redan sett brunnslocken, vårt bassortiment sedan decennier tillba-
ka. Med genuin kunskap och erfarenhet utvecklar och tillverkar vi även designade 
gjutjärnsprodukter, staket, stolpar, urnor, markplattor, informationstavlor mm, pro-
dukter som är funktionella och hållbara för gata, park och trädgård. Med hänsyn 
till miljön har vi valt att använda grön el samt återvunnet material i vår process. 
En gjutjärnsprodukt från Tierps Järnbruk och du har hela historien i din hand, 
vårda den oömt och den kommer visa sig från sin bästa sida i generationer. 
Vi utför legoproduktion och kan maskinforma gods upp till 100 kg. Vi kan även 
hand forma korta serier och stora detaljer upp till 2 ton vilket kräver lång erfaren-
het och ett stort hantverkskunnande. Med våra genuina gjuterikunskaper kan vi 
hjälpa dig på bästa sätt.
Vad vill du göra? Utmana oss!

Diameter: 130 mm
Höjd: 8 mm
Vikt: 0,86 kg
Färg: Svart

Extra tillbehör:
• Egen logo/märkning

BETTAN – hög
En liten robust urna för inom- och 
utomhusbruk att pryda med plante-
ringar.
Diameter: 190 mm
Höjd: 195 mm
Botten diameter: 105 mm
Vikt: 4 kg
Färg: Svart / Patina

URNOR – finns i ett antal 
olika modeller och
storlekar.
Kontakta oss för mera information.

Underlägg

URNOR

BETTAN – vid
En liten robust urna för inom- och ut-
omhusbruk att pryda med planteringar 
eller med godis i en reception.
Diameter: 290 mm
Höjd: 106 mm
Botten diameter: 185 mm
Vikt: 5 kg
Färg: Svart / Patina



För information och priser kontakta Christer Åsén  |  Mobil: 070 270 24 83  |  Mail: christer.asen@tierpsjarnbruk.se

Diameter: 80 mm
Höjd: 750 mm
Botten diameter: 125 mm
Vikt: 1,9 kg
Färg: Svart

Inner diameter: 120 mm
Botten diameter: 175 mm
Höjd: 105 mm
Vikt: 3,9 kg
Färg: Svart

Diameter: 140 mm
Ljus diameter: 20 mm
Höjd/tjocklek: 40 mm
Vikt: 1,2 kg
Färg: Svart

Marschallhållare KronljusstakeBlockljusstake

Storlek: 220x100 mm
Höjd: 5 mm
Vikt: 0,40 kg
Färg: Svart

Tjocklek: 45 mm
Höjd: 230 mm
Botten diameter: 125 mm
Vikt: 3 kg
Färg: Svart

Dörrkatten Dooris Skylt Välkommen

Gör ett
vackert bord

med en av våra
kompassros-

betäckningar.
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GATUGODS KONSTGJUTERI PARK OCH TRÄDGÅRD

VÄLJ SVENSKT! Våra produkter är svensktillverkade och vår tillverkning och administration är beläget i Tierp, Norra Uppland 
- alltid nära dig. Vi önskar att alla blir medvetna om att de gör ett bra val för miljön när de väljer våra gjutjärnsprodukter istället 
för importerade som har färdats lång väg och på så sätt påverkar miljön mer än de svensktillverkade.Med hänsyn till miljön har 

vi även valt att använda grön el samt återvunnet material i vår process.

Värna miljön! Välj originalet – utan omvägar!
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Du smider nya idéer
– vi gjuter dem!

Vad vill du göra?
Utmana oss!


