MÄNSKLIG
VÄRME

SNABBHET

LEVERANSSÄKERHET

KVALITET

FLEXIBILITET

Pålitliga fjärrvärmes
med minimala energ
Sedan 1986 har Powerpipe som enda tillverkare av
förisolerade fjärrvärmerör i Sverige försett nöjda
kunder i en rad länder med pålitliga och kostnadseffektiva fjärrvärmesystem.

THE POWER PEOPLE
Vi är stolta över våra olika
rörsystem med all sin kringutrustning. Det är den grund
som vårt företag vilar på.
Men det är våra anställda som
utgör vår främsta konkurrensfördel. Deras kompetens
och erfarenhet i kombination
med vår ﬂexibla produktionsapparat gör att vi kan anpassa
såväl produkter som tillverkning så att dina leveranser
levereras i tid till rätt plats
och med rätt kvalitet.

Med våra vakuumisolerade fjärrvärmerör och effektiva kringutrustning
minskar energiförlusterna markant
jämfört med traditionell teknik. Lägre
värmeutsläpp innebär i sin tur lägre
utsläpp av växthusgaser eftersom det
går åt en mindre mängd energi för den
önskade uppvärmningen. Och eftersom
vakuumpanelrören dessutom har 25 %
mindre yttermått minskar grävkostnaden vid nyinstallation.

FRÅN
STANDARD...
...TILL KUNDANPASSADE
LÖSNINGAR

”

Det är alltid en fördel med inhemska leverantörer eftersom
ledtiderna blir bättre än om rören tillverkas längre bort.”
Niklas Lindvall, projektchef Nybro Energi

KVALITETS- OCH
MIL JÖMÄRKNINGAR

DU ÄR ALLTID
VÄLKOMMEN!
Vill du lära känna oss bättre
eller se hur vi tillverkar våra
rör? Ring eller mejla oss så
bokar vi in ett besök.
Se kontaktuppgifter på
folderns baksida.

Powerpipe är certifierade av Bureau
Veritas i enlighet med de internationella standarderna ISO 9001 &
ISO 14001. Dessutom utför RISE
årligen två tester på fjärrvärmerören enligt kraven i SS-EN 253.
Powerpipe har sedan starten
1986 arbetat med att ta fram

SUPERISOLERADE
VAKUUMPANELRÖR

system
giförluster
MARKNADENS
BÄSTA
GARANTIVILLKOR!

VI GARANTERAR AT T VÅRA
PRODUKTER LEVERERAS
I ENLIGHET MED VAD SOM
AV TALATS
Om det mot förmodan skulle
förekomma en avvikelse, åtgärdar vi det i enlighet med kontrakts-/anbudsvillkoren. För att
säkerställa detta åtagande har vi
tecknat en unik försäkring som
täcker samtliga kostnader, upp
till 28 miljoner kr, för att åtgärda den felaktiga leveransen.

produkter med en så liten miljöpåverkan som möjligt. Vi var först
med att erbjuda ett freonfritt
PUR-skum i början av 1990-talet.
Det ledde till att Sverige som
första nation i världen den 1 juli
1991 lagstiftade om förbud mot
import,tillverkning och användning av freonbaserat skum för
fjärrvärmerör.

INNOVATION

Minskar värmeförlusterna* med 30 % totalt
eller 50 % när det gäller
framledningen
Superisolerade vakuumpanelrör är
vår lösning för en grönare planet.
Det är en relativt ny innovation,
MINSKA VÄRMEspeciellt lämpad för raka twinFÖRLUSTERNA MED
rör, som sätter ny standard
för isolereffektivitet. Ett smart
sätt att spara energi, miljö
och pengar.
Produkten är patenterad och
utvecklad ihop med Chalmers
tekniska högskola och RISE Research
Institutes of Sweden.

30%

*Räknat på temperaturer för fram/retur/omgivning
på 85°C/55°C/5°C

TOPPBETYG

MEST HÅLLBARA
TILLVERKARE AV
FÖRISOLERADE FJÄRRVÄRMERÖR

SINFRA, Sveriges största inköpsorganisation för fjärrvärme, gjorde en hållbarhetsrevision under 2021. Powerpipe
fick toppbetyget 4,93, att jämföra
snittet som låg på 3,70. Det gör oss
stolta, men inte nöjda. Ständig utveckling är en del av
vårt dna.

ÄVEN KOMPLEXA PROJEKT
BÖR JAR MED ET T ENKELT SAMTAL
Att leverera hela distributionssystem
för fjärrvärme kräver kunskap och
erfarenhet. Det har vårt lösningsorienterade team i Göteborg.
Med fokus på kundservice, ﬂexibilitet
och snabbhet finner vi den optimala
lösningen för dig.
Slå oss en signal – så börjar vi där.

KONTAKTINFO PÅ BAKSIDAN!

DU ÄR ALLTID VÄLKOMMEN
ATT KONTAKTA OSS!

MARIA ALBAEUS,
SÄL JARE SÖDRA SVERIGE
0735 16 51 63
maria.albaeus
@powerpipe.se

MONICA ASPERHÄLL
SÄL JSUPPORT
0760 00 70 38
monica.asperhall
@powerpipe.se

SOFIA BORG
SÄL JSUPPORT
0760 00 70 39
sofia.borg
@powerpipe.se

MIA MELLBIN
SÄL JSUPPORT
0760 00 70 06
mia.mellbin
@powerpipe.se

HANS EK
PROD.PLANERING & INKÖP
0736 00 78 05
hans.ek
@powerpipe.se

SALIM EL AMRANI
TRANSPORT & LOGISTIK
0760 00 70 31
salim.elamrani
@powerpipe.se

JAN FRICK
PRODUKTCHEF
0724 32 22 63
jan.frick
@powerpipe.se

MARIA HAVNER
HR & ARBETSMIL JÖ
0760 00 70 03
maria.havner
@powerpipe.se

TONY ISSA
PRODUKTINGENJÖR
0760 00 70 41
tony.issa
@powerpipe.se

KARIN LIL JEGREN
KVALITETS& MIL JÖCHEF
0722 00 41 11
karin.liljegren
@powerpipe.se

TONY LORENTSSON
PROCESSUTVECKLING
& INKÖP
0760 00 70 99
tony.lorentsson
@powerpipe.se

JOHAN NILSEN
TRANSPORT & LOGISTIK
0709 26 76 20
johan.nilsen
@powerpipe.se

LARS STENBERG
FABRIKSCHEF
0760 00 70 36
lars.stenberg
@powerpipe.se
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