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En kort historik ger att kompetensen för klassiskt 
utformade produkter i gjutjärn och smide var på 
väg att försvinna. 

Med klassisk hantverkskompetens och lyhördhet 
utvecklades tekniker för form och funktion och 
idag erbjuder JOM marknadens bredaste sortiment 
av gjutjärns- och smidesprodukter för privat och 
offentlig miljö med bl.a lyktstolpar, blomurnor, 
staket, markgaller och trädskydd.

JOM kan tillmötesgå unika och speciella krav på former 
och funktioner som kan komma att ställas, genom  
att tillhandahålla en bred och djup kompetens inom  
teknik och formgivning. Vi utvecklar ständigt vårt  
sortiment med nya produkter i samarbete med våra  
kunder inom hela Norden.

Vi ser våra kunder och leverantörer som goda 
samarbetspartners med gemensam målsättning 
om en lyckad och väl genomförd affär.   

Välkommen till JOM

-en engagerad partner i vått och torrt-

Kätting i gjutjärn på granitpollare. 
Sverigestolpe i gjutjärn med Kungslyktan.
Börshuset i Malmö

BELYSNING



Regnbädd av betongelement
Hållbart byggande och grön infrastruktur är i fokus. 
Vi behöver dämpa effekterna av skyfall samt hjälpa till att 
rena både luft och vatten genom en fördröjande effekt 
och filtrering av dagvattnet innan det når våra naturliga 
vattendrag. JOM erbjuder system för att skapa grönare 
städer genom våra trädgropar samt regnbäddsmoduler.

Belysningsstolpe Vitsippa med Skomakarlykta.
Karl XIII:s bro i Älvkarleby



Gjutjärnstaket med rundrör. Parkstolpe i gjutjärn med Kungslyktan. 
Södra Latin, Stockholm

Sverigestolpe med Kungslykta.
Skånegatan, Lund

Sverigestolpe med Kupolarmatur.
Östersund T-Central



STAKET OCH HÄGNADER

Gjutjärnstaket Ovanåker. 
Nationalmuseum,  Blasieholmen Stockholm



Stamskydd i smidesjärn med list för LED-belysning.

STAMSKYDD

Nordhängstaket i smidesjärn med gjutjärnstolpar.
 i Sundsvall

STAKET OCH HÄGNADER



Hedvig Eleonora Kruka
Med änkedrottning Hedvig Eleonoras 

monogram under kunglig krona 
omgärdat av stiliserade blommor.

STAKET



Ramp av gjutjärnsgaller på en stålkonstruktion.
Sjöhistoriska museet på Djurgården i Stockholm 

SPECIALKONSTRUKTION

Papperskorg med Stadsvapen
Gjutjärn med insats av varmgalvad plåt. 

Dörr med fyrkantslås.



Staket Nordhäng.
Sundsvall

Luftbrunnsbetäckning i gjutjärn 
Skyddslackerad i svart, SS-EN 124
Provbelastad till 250kN.



TRÄDSKYDD

Stamskydd Illusion
Vårt mest sålda stamskydd 

Varmförzinkat stål och pulverlackerat.



Luftbrunn med betäckning i gjutjärn.
Träd behöver vatten, syre och utrymme

JOM luftbrunn med sandfång och perforering.

Stamskydd med gnagskydd
Ett skydd mot gnagskador vid nyplantering.

Sverigestolpe med Kungslykta
Lund



Gjutjärnspollare med kätting
Karlberg Slott, Stockholm 

Eastgate Parksoffa
Gjutjärnsgavlar i Viktoriansk stil. 

Sittbrädor i kastanj inoljade med teakolja.
Grundmålat gjutjärn.



MATERIALVAL –

Vi bevakar och tar beslut genom varje steg i värdekedjan. 

För oss är det viktigt med vetskap om hur materialen som vi 
använder gör avtryck, både under och efter produktion. 
Att det vi gör är hållbart ur flera aspekter, nämligen över tid, 
med kvalitet och god etik och estetik.

Vi arbetar med tåliga material av hög kvalitet som kan 
återvinnas. Gjutjärn och smidesjärn går att smälta ned 
och återproduceras. 

Gjutjärn rostar inte och med tanke på att det håller i flera 
hundra år så är det bland det mest hållbara och tåliga 
material man kan välja. Det är vackert att skåda och dess 
former fungerar över flera generationer och genom olika 
formstilar.

Vår betong tillverkas på bästa sätt för natur, människa och 
klimat och produceras enligt den svenska cementindustrins 
färdplan om ett klimatneutralt betongbyggande.     

VÄLJ FÄRG I RAL

Pollare Manchester i gjutjärn.
Betaniaplan, Malmö 


