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Äkta svenskt hantverk

SIBES är ett av de ytterst få företag 
som finns kvar i Sverige som tillverkar 
kvalitetsbeslag. Vår tillverkning sker 
i egen fabrik i Småland. Vi har över 
70 års erfarenhet av att tillverka olika 
sorters beslag, inte minst handtag.

Vår grundfilosofi är att vara miljövänli-
ga och borga för en rättvis tillverkning 
där svensk kvalitet går hand i hand 
med en prisnivå som kan konkurrera 
med importerade lågprisprodukter. 
Exempelvis är våra mässingsbeslag 
tillverkade av återvunnen material som 
i sin tur kan återvinnas till nästan 100 
procent 

Vi designar egna beslag och kan erbju-
da dessa i flera ytbehandlingar, bland 
annat GJM som innebär att mässingen 
får ett gjutjärnsliknande utseende.

Vår kanske starkaste sida är ny-
tillverkning av äldre svenska och 
nordiska handtag för både ytter- och 
innerdörrar.
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Vi har dörrhandtag till ytter- och innerdörrar. Handtagen finns i flera ytbehandlingar, exempelvis polerad 
mässing, blank eller matt nickel och oxid.

Ytter- och innedörrar

Produktnummer: 472

Produktnummer: 954

Produktnummer: 471

Produktnummer: 483

Produktnummer: DD-010
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Behöver du siffror eller bokstäver till ditt hus, eller en skylt finner du dem här. Vi samarbetar med ledan-

de gravörer i Norden och tillsammans med dem har vi tagit fram genuina och massiva skyltar. När dina 

gäster kommer på besök ska det synas var ringklockans knapp sitter. Att den sitter på lejonets tunga är 

självklart och att lejonets ögon blinkar till dig när du trycker in knappen är bara ett plus! 

Produktsortimentet består av mässingsbeslag både för inom- och utomhusbruk, som till exempel press-

gjutna siffror för villa, båt, brevlådor samt ett flertal badrums- och toalettbeslag.

Fasad och dörr

Produktnummer: 720 Produktnummer: 548 Produktnummer: 544 Produktnummer: 570

Se vårt kompletta sortiment i vår webbshop. www.sibes.com 
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Till dina fönster och altandörrar har SIBES 

tagit fram spanjoletthandtag som finns i 

högersvängt, vänstersvängt och rakt utfö-

rande, med matchande handtag både för 

ytter- och innerdörren samt fönstret i exem-

pelvis retro-, funkis- eller allmogestil. 

Komplettera med vädringsbeslag för utåt- 

eller inåtgående fönster, och haspen ”Drop-

pen” för att hålla ditt fönster ordentligt 

stängt.

Fönster och altandörrar

Produktnummer: 2785 med lås Produktnummer: 415 Produktnummer: 1324

Se vårt kompletta sortiment i vår webbshop. www.sibes.com 
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Innemiljö

Vi har också ett brett sortiment krokar och 

handtag för ditt kök eller sovrum. Våra drag-

handtag och knoppar finns, liksom alla våra 

andra produkter, i flera olika ytbehandlingar 

för att matcha ditt kök. 

I specialsortimentet finns exklusiva galgar 

och konsoler.

SIBES beslag är av högkvalitativ mässing 

som kan ytbehandlas för att få olika ”färger”.

Produktnummer: 1697

Produktnummer: 482

Produktnummer: 1690
Produktnummer: DH12

Produktnummer: DH18

Produktnummer: DH10

Se vårt kompletta sortiment i vår webbshop. www.sibes.com 

Produktnummer: 1695
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Webbutik och kontakt

I vår välsorterade webbutik hittar du allt du kan behöva i fråga om beslag. Produkter visas med bild och 
detaljerad information.

Sigvard Söderberg 
VD 
+46 (0)370 82240 
sigvard.soderberg@sibes.se

Thomas Söderberg 
Produktion, Logistik, Kvalitet
+46 (0)370 82240 
thomas.soderberg@sibes.se

Stefan Söderberg 
Sälj, Inköp, IT
+46 (0)370 82240 
stefan.soderberg@sibes.se

Se vårt kompletta sortiment i vår webbshop. www.sibes.com 



Vill du veta mer, kontakta oss gärna!

Sibes Metall AB • 330 31 Kulltorp, Sweden 

Tel. 0370 822 40 • Fax 0370 821 44

info@sibes.se • www.sibes.se

50 år av fantastisk kreativitet

SIBES Metall är ett familjeägt företag som tillverkar beslag i mässing. Företaget ligger 

vackert beläget i den lilla småländska byn Siggebo i Gnosjö kommun.

För femtio år sedan bildades aktiebolag SIBES Metall av Bertil Söderberg och hans två 

söner Sigvard och Ingemar. I starten tillverkades främst sandgjutna handtag för ytterdör-

rar men sortimentet utvecklades efterhand till flera typer av beslag.

I början på 1970-talet påbörjades en expansion genom export till Danmark, Norge, 

Finland och Island. Under 1980-talet utvidgades exporten ytterligare till att omfatta fler 

länder såsom Storbritannien, Tyskland, Italien och USA.

SIBES utvecklar hela tiden sitt sortiment för nya marknader och marknadssegment. De 

egendesignade beslagen skall möta de högt ställda kraven från våra kunder, med bästa 

kvalitet och design. Våra kunder kommer även i framtiden finnas främst inom bygg- och 

fackhandeln, där försäljningen sker genom agenter och grossister både i Sverige och i 

övriga världen.

Samarbete, engagemang och kreativitet är våra ledord och företaget är stolt medlem av 

både Gnosjö Industriförening och Svenska Gjuteriföreningen. ”Gnosjö-andan” finns 

djupt rotat i företaget.

SIBES Metall har en personalstyrka på tolv anställda och omsätter cirka tolv miljoner 

kronor. Ägare är nu bröderna Thomas och Stefan Söderberg tillsammans med deras far 

Sigvard. 
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