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40 år i industrins tjänst
Bäckmans Rör har en gedigen historia och grundades 1978 av Bengt-Åke Bäckman. Sedan starten har företaget
funnits på Björkborns industriområde i Karlskoga. Vårt huvudsakliga arbetsområde är i Mellansverige men vi
utför även uppdrag i hela Sverige. 2008 tog Robert Bäckman över driften av Bäckmans Rör.
Under företagets fyrtioåriga historia har Bäckmans Rör varit synonymt med innovation och framåtanda. Till
exempel var vi bland de första företagen som erhöll svetsarprövningar i olika plastmaterial. Vi har aldrig varit
rädda för att ta oss an komplicerade projekt. Därför har vi anlitats för specialuppdrag inom läkemedels-, explosiv-, livsmedels- och kemiindustrin.
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www.pwc.se

Vi ger dig möjlighet
att fokusera på ditt
företagande

Att sköta bokföring, göra bokslut, deklarera och hantera fakturor kräver mycket tid,
engagemang och kunskap av dig. Vi tar ditt företag genom hela processen eller delar av
den, så att du kan koncentrera dig på det du är bra på – att driva och utveckla ditt företag.
Genom oss på PwC får du tillgång till digitala affärsplattformen MyBusiness, som är unik
på marknaden. Via den sköter du all din ekonomihantering var som helst och när som
helst, och du kan ta hjälp av din redovisningskonsult när du har frågor.
Läs mer på www.pwc.se/mybusiness och prova MyBusiness kostnadsfritt i sex månader.
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Industrirörinstallationer
med ordning och reda
Vi erbjuder våra kunder ett brett utbud av tjänster som processrörinstallationer, pumprenovering, smidesarbeten, VVS, plastsvetsning, orbitalsvetsning, mekaniska installationer samt service och underhåll.

Blästrar allt – överallt!
www.blastermaster.com
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I framkant när det gäller miljö och kvalitet
För att kunna möta framtidens kvalitets- och miljökrav är vi certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Bäckmans Rör AB är också certifierat enligt svetsstandarden SS-EN 3834-2 omfattande svetskrav samt SS-EN 1090-1
utförande av stålkonstruktioner. Vi har IWS-utbildad personal som säkerställer att våra svetsarbeten utförs
enligt gällande krav och normer.
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RÄTT VAL FÖR LEGOTILLVERKNING INOM VERKSTADSINDUSTRIN
FRÄSNING • SVARVNING • BORRNING • SVETSNING • PLANSLIPNING • MONTERING
0586-544 74 • info@ptmek.se

PT:s MEKANISKA AB
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Resurser som gör skillnad
I Karlskoga har vi två fastigheter, en kontorslokal på 500 kvm med personalutrymme och gym samt en komplett verkstad på
1000 kvm. Vi har en ändamålsenlig och bred maskinpark med bland annat orbitalsvetsar, extrudersvetsar, stumsvetsmaskiner,
laserriktare och lagervärmare. Vi investerar kontinuerligt i maskinparken för att vara à jour med den senaste tekniken och uppfylla våra kunders behov.
En bred maskinpark och en stor verkstad innebär att vi har en bred tillverkningsrepertoar och en flexibel produktion. Våra stora
utrymmen i verkstaden ger oss möjlighet att bygga kompletta anläggningar som vi kvalitetssäkrar innan vi skickar dem eller
monterar dem hos kunden. Det minimerar och förkortar driftstopp hos våra beställare.
Maskinella resurser är ingenting värt om man saknar kunnig personal. Våra medarbetare har svetsarprövningar för ett flertal
plast- och stålkvaliteter. De har även erforderliga utbildningar och certifikat för att utföra heta arbeten och att arbeta med mobila
arbetsplattformar. Genom att kontinuerligt utbilda vår personal säkrar vi våra möjligheter att hänga med i den tekniska
utvecklingen.

Din leverantör
av rörsystem
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Välkommen till vår välfyllda verktygsbutik där vi erbjuder både försäljning och service av marknadens främsta märken. Hos oss finner du
ett brett sortiment med allt från traditionella verktyg, el & tryckluftsmaskiner, skruv, mutter, fästelement, tillsatsmaterial, skyddskläder,
industrigaser, gasol och ett komplett svetssortiment. Vi erbjuder även våra kunder att lägga upp egna lager som vi inventerar och fyller på.
Vi är även AGA:s försäljningsställe i Karlskoga och Degerfors och kan leverera enstaka flaskor eller hela flaskpaket med egen lastbil.
Elementvägen 5, 691 42 Karlskoga • 0586-344 60 • order@bsiab.se • www.bsiab.se
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Vår personal är vår största tillgång
På Bäckmans Rör arbetar en erfaren och kunnig personalstyrka. Vi är stolta över att ha en låg personalomsättning. Det är en stor fördel för oss och för våra kunder.
En god arbetsmiljö kan man inte mäta utan bara känna. Våra medarbetare har tillgång till ett nytt och fräscht
gym i direkt anslutning till våra personalutrymmen, som innebär att de kan ta hand om sin hälsa på bästa sätt.
Om personalen mår bra, mår företaget bra och då får kunderna den allra bästa servicen. Våra kunder kan vara
trygga med att vi har personal som har full koll på respektive verksamhet. Därför har våra kunder ofta direktkontakt med montören.
Vi investerar också i vår personal för att öka arbetsmiljön i företaget, bland annat genom att utbilda dem i exempelvis heta arbeten, fallskydd och HLR.

Det lilla företaget med storservicenivå! Vi har åtta fordon i fordonsparken
och lyfter med lastbilskran upp till 15 ton.
Vi transporterar i stort sett allt – från pallar till stora industritankar.
Vi utgår från Karlskoga men verkar över hela Norden.
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Ett starkt nätverk av samarbetspartners
Vi har arbetat med utvalda samarbetspartners under lång tid men eftersom vår verksamhet ökar kontinuerligt
arbetar vi ständigt med att bredda vårt nätverk. Det är viktigt att våra samarbetspartners delar vår syn på hög
kvalitet och flexibilitet. Deras kunskap är betydelsefull i vår verksamhet och innebär bättre förutsättningar när
det gäller att erbjuda ett brett tjänsteutbud och att leverera helhetslösningar.

KARLSKOGA
ISOLERINGS AB
VÄRMLANDS
ISOLERING
VVS
INDUSTRI
VENTILATION
KYLA
BRANDTÄTNING

www.kgaisol.se • www.varmisol.se
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En bred variation av installationer
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VERKKO
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MH Engineering AB
Process Technology
Elementvägen 4, 691 42 Karlskoga, Sweden
Telephone: +46 586-543 50
E-mail: info@mhengineering.se
www.mhengineering.se
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MH Engineering AB

Bäckmans Rör AB
Nobelkrutsvägen 10
691 33 Karlskoga
info@backmansror.se

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 13800 • www.jssverige.se

www.bäckmansrör.se

