Varför svetsa rostfria rör?
Nu finns det inga ursäkter längre att skjuta på projekt på grund av brist på svetsare!

Enexia lanserar en unik lösning anpassad för kylsystem och brandpostledningar:

PREFABRICERADE ROSTFRIA
RILLADE RÖRSYSTEM
Dimensioner DN25 - DN300, finns även i syrafast.

✓ Ni skickar ritning, vi tar fram offert för en prefabricerad helhetslösning
✓ Kostnadseffektivt och tidsbesparande tack vare snabb montering
✓ Miljövänligt tack vare minskat spill samt färre och säkrare leveranser
✓ Hög och garanterad kvalitet, lång livslängd och underhållsfritt

HELHETSLEVERANTÖR AV
RILLADE RÖRSYSTEM
Vad är rillade rörsystem?

Rillade rörsystem är snabbare, enklare, flexiblare och mer kostnadseffektiva
än svetsade, flänsade och gängade system.
Metoden innebär att ett spår kallvalsas på röränden och en trippeltätande
gummipackning monteras över de två mötande rören. Sedan monteras en
tvådelad rillkoppling som passar i spåren och efter åtdragning av bult och
mutter är förbandet klart.

Prefabricerade rillade rörsystem
Vår unika prefablösning utgår från att ni som kund skickar er ritning till oss, vilken
delas upp i en skärlista med de prefabricerbara delarna. Prefabriceringen sker sedan i vår egen fabrik och de färdiga sektionerna skickas direkt till arbetsplatsen med
lastbil efter avrop från er. Eftersom systemen är rillade blir slutmonteringen på plats
mycket snabb, enkel och kostnadseffektiv.
Vår prefablösning är särskilt lämpad för kylanläggningar, värmesystem, tryckluftssystem och brandpostledningar. Men eftersom lösningen är mycket anpassningsbar är
det bara att kontakta oss om ni är intresserade av vår prefab för andra applikationer.

Urval av Enexias

produktsortiment

DIREKTKONTAKT

Vi är en helhetsleverantör av produkter för rillade rörsystem om ni hellre vill göra jobbet själva.
Vårt eget varumärke NordicFlow® garanterar att ni som kund får rätt produkt till rätt applikation och
till rätt pris. Våra rillade produkter finns både i målat, galvat och rostfritt/syrafast utförande.
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