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Vi är inte bara en rörgrossist

Innovationer skapas av kunskap, kreativitet
och marknadskännedom.
Med över 20 års kompetens och en ständig
utveckling mot framtiden har vi fokus på
kundens behov och marknadens krav på
tekniska och logistiska lösningar.
Vi är en komplett rörpartner.

Bredd och kunskap

Vi vet att kunder efterfrågar mervärde. Vi
jobbar på bredden med ledordet totalekonomi som innefattar allt från material och
bearbetning till leveranser just-in-time.
Med korta beslutsvägar och ett flexibelt
och tätt samarbete med underleverantörer
och slutkund tillgodoser vi kundens behov.

Kundanpassade lager ger
lösningar

Vårt 6.000 kvm stora lager med 1.500 ton
rör och 2.000 kvm produktionsyta består av
ett kundanpassat lager och ett standardsortiment för bland annat hydrauliksektorn.
Samtidigt har vi band- och klingkapar med
en kapacitet på cirka en halv miljon kap i
månaden.
Tillsammans med vårt väl utbyggda produktprogram kan vi erbjuda våra kunder
helhetslösningar.
Vårt mål är att erbjuda varje kund en unik
lösning där material, kapning och logistik
sätts ihop till ett totalkoncept.
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Vårt starka produktprogram
Hydraulikprodukter
• Dragna och henade/rullpolerade cylinderrör
• Kromade kolvstänger
• Hydraulikledningsrör i ofosfaterat, zinkat och syrafast utförande
• Stränggjutgods
Precisionsrör
• Sömlösa
• Svetsade och efterkalldragna
• Svetsade
Rostfria och syrafasta rör
• Sömlösa
• Svetsade
Komponenter
I samarbete med voestalpine Rotec och våra lokala partners skapar vi flexibla lösningar för kunden.
Mervärde för dig som kund är mervärde för oss. Bli en av våra kunder och
lär känna vår energi, passion och engagemang för det vi gör bäst - leverera
rör!
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voestalpine Rotec i världen

Den globala företagsgruppen voestalpine Rotec ingår
i den österrikiska stålkoncernen voestalpine AG som
finns representerat med 360 företag i 60 länder. Ett
nära samarbete med Europas ledande rörverk ger oss
tillgång till specialistkompetens inom våra produktområden.

voestalpine Rotec AB
Gjutaregatan 12
302 62 Halmstad, Sweden
Telefon 035-16 50 00
Telefax 035-10 11 32
www.voestalpine.com/rotec
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