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Profil af virksomheden 

SteelXperts ApS ejes i dag af Torben Smidstrup. 

 

Torben Smidstrup har gennem mange år arbejdet i den "rustfrie verden" i virksomheden Toxvig 

Rustfri A/S.I foråret 2007 opkøbte han Holstebro Kleinsmedie A/S for at styrke sin position på 

markedet. I 2012 blev de to virksomheder sammenlagt under ét cvr-nummer og fik navnet 

Toxvig Rustfri & Holstebro Kleinsmedie ApS og i maj 2014 blev Torben Smidstrup eneejer. 

I 2015 fik virksomheden nyt navn og hedder nu SteelXperts ApS. 

SteelXperts ApS er en moderne ordreproducerende virksomhed. Vores lokaler og værksted ligger på Nybo 

Høje 6 i Holstebro.  

Virksomheden har 25-30 ansatte, der alle hver især har gode kompetencer inden for netop deres felt. 

 

Vi har mange års erfaring bag os og kan derfor garantere et højt serviceniveau i alle opgavens faser. Vi er en 

virksomhed der råder over en moderne maskinpark og en stab af veluddannede medarbejdere, hvilket er 

garanti for veludført kvalitetsarbejde. SteelXperts ApS har stor erfaring i materialer og deres anvendelse. 

Denne viden stiller vi gerne til rådighed for vore kunder. Skulle dele af en ordre ligge udenfor vores 

arbejdsområde, finder vi den rigtige løsning sammen med en af vores dygtige samarbejdspartnere, så vi 

stadig er garant for levering af den komplette løsning. 

 

En stor del af vores produktion går til mejerier, 

bryggerier samt andre virksomheder indenfor fødevare- 

og nydelsesmiddelindustrien, hvor kvaliteten er 

afgørende for produktsikkerheden. 

Vi udfører kvalitetskontrol, mærkning af svejsninger og 

evt. videoskopi af svejsninger i rør på op til 20 

meter, med mulighed for video og billeder.  

 

Hos SteelXperts ApS arbejder vi udover fødevareproduktionsanlæg også med alle andre former for 

produktionsanlæg. Vi kan derfor også levere komponenter og anlæg til bl.a. farve- og lakindustrien, 

teknologiske institutter, entreprenør- og emballage-industrien.  

       

Produktion, montage og afprøvning af komplette anlæg udgør en stadig stigende del af vores dagligdag. 

Men der er mange andre muligheder for at få gavn af vores erfaring og fleksibilitet, Vi udfører med den 

samme entusiasme ingeniørarbejde, tegningsarbejde og dokumentation i Inventor, udvikler prototyper, 

fremstiller halvfabrikata, opbygger og afprøver units, tanke og beholdere, samt udfører montagearbejde. 
Derudover kan vi vandskære plade-emner i stort set alle materialer. Vi klarer både små og store serier med emner 
fra 0,5 til 100 mm. 

Torben Smidstrup 

http://www.trhk.dk/
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Det betaler sig at tage os med som sparringspartner hele vejen fra idéskitse til færdigt anlæg. 

 

  

   

 

 

Vi arbejder indenfor alle former af stålindustrien. Det være sig 

bygningskonstruktioner til større byggerier, ståltrapper,  

gelændere, carporte, cykelskure og mange andre spændende  

emner. 

 

 

Certificering 
SteelXperts blev i 2013 certificeret efter DS/EN 1090-1. Dette gør, at virksomheden kan overholde 

fremtidige krav til CE mærkning. 

DS/EN 1090-1 er en kvalitet- og udførelsesstandard, der sikrer at alle procedurer er nøje planlagte. Det 

gælder alt lige fra design af produktet til slutproduktet forlader virksomheden. 

SteelXperts er godkendt til at udføre opgaver inden for Udførelsesklasse EXC3. 

SteelXperts har i forbindelse med godkendelsen til CE mærkning fået svejseværkstedet godkendt i 

henhold til ISO 3834-2, hvor der er fuldstændige kvalitetskrav. 

Virksomheden råder over egen uddannet Svejsekoordinator, der leder svejseværkstedet. 

  

Alle kleinsmede i virksomheden har relevante svejsecertifikater. 

 

 

Se mere på vores hjemmeside: www.steelxperts.dk 
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