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En kvalifisert leverandør!



CNC Maskinering

CNC Vannskjæring

Samarbeidspartner for industri i Midt- Norge

Fokus på dokumentasjon og sporbarhet

-en høyteknologibedrift som tilbyr et bredt 
tjenestespekter til offshore, prosess- og 
aluminiumsindustri, havbruk og oppdrett samt 
lokalt næringsliv.

Oppdaterte fagfolk, avansert programvare, ny 
teknologi og fokus på dokumentasjon gjør oss 
til en viktig samarbeidspartner for industri i 
Midt-Norge!

Jevnlig investering til vårt moderne verksted 
fører til at vi besitter en oppdatert maskinpark.

Digital 3D-modellering og 
multiaksemaskinering  gir  resultater og 
produkter med uovertruffen kvalitet.

Vår CNC- styrte vannskjærer lar oss effektivt 
produsere små og store opplag i de fleste 
materialer.

Digitalt utstyr og kvalifiserte medarbeidere gir 
alltid et profesjonelt resultat. Vår lidenskap 
for automasjon og løsningsorientering fører til 
kompetent faglig og teknisk tjenesteyting.



Sveising

Kalibrering

Kvalitet- og miljøstyring

Sveiseavdelingen har god kompetanse og bred 
erfaring med sveising; vi har kvalifisert personale 
både for Mig, Mag og Tig.

Med vårt fokus på presisjon og kvalitet kan vi 
designe og produsere avanserte komponenter til 
industrielt bruk.

Sito Mek AS er en del av industrinettverket 
IN2offshore på Nordmøre. Dette består 
av bedrifter som jobber sammen for å 
kunne utføre oppdrag innen petroleums- og 
prosessindustrien.

Vårt eget laboratorium for kalibrering 
sørger for at verktøy, måleinstrumenter og  
produserte deler holder seg innenfor sine 
respektive spesifikasjoner.

Alle ledd i våre prosesser gjennomføres med 
fokus på kvalitet og prestisje.

Vi jobber etter standardene
ISO 9001:2015 og ISO  14001:2015,
samt Achilles. 

System for material- og produksjonsstyring er 
integrert i vår daglige utførelse av jobben.

Kontinuerlig fokus på HMS er en selvfølge i vår  
virksomhet! 

Dette gjør oss til en ettertraktet samarbeidspartner 
for både offshore og onshore industri.

www.in2offshore.com
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