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Både stora och små företag, samt
privatpersoner, ingår i vår kundkrets.
Bland våra större kunder finner man
SSAB, Scania, Coca Cola, Spendrups,
Oriflame, Nyköpings kommun, Kavli
och Klövern.

Du har uppdraget – vi har lösningen
Vi hittar tillsammans med dig den bästa lösningen oavsett uppdrag. Av oss kan du få helhetslösningar både för nya projekt och för service och
underhåll av befintliga installationer och byggnader. Vi är dessutom huvudägare till EGTE-TEKNIK
AB, ett flexibelt ingenjörsföretag som när vi behöver det hjälper oss och våra kunder.

Hög kvalitet och snabb problemlösning
Kunder som anlitar oss känner sig trygga, för vi
kan vår sak, vi engagerar oss, löser problem på
plats, snabbt och effektivt. Vi levererar samma
höga kvalitet i hela Sverige från vår bas i Nyköping. Våra 40 medarbetare är handplockade, här
finns äldre erfarna medarbetare med ovärderlig
rutin, och yrkeskunskap blandas med ambitiösa
lärlingar. Därför är vår personal ett kompetent,
innovativt och pålitligt team som du gärna vill arbeta med.

Helhetsleverantör
Rörtema AB i Nyköping grundades 2001 av
Thomas Persson och Peter Kjellberg och är
idag ett väletablerat företag med gott renommé.
Från början var vi specialiserade på VVS-arbeten
och processrör. Genom att utvidga vårt ursprungliga arbetsområde med mattläggning, isolering
och undertak, kan vi nu leverera helhetslösningar
till våra kunder. Fördelarna för kunderna är lätta
att se. Det blir enklare, snabbare och plånboksvänligare med en enda leverantör.

3

Våra tjänster
•
•
•
•
•
•
•
•

VVS
Verkstadsarbeten
Svetsning
Rostfria arbeten
Isolering
Plåtslageri
Golvläggning
Processrör

•
•
•
•
•
•
•

Livsmedelsrör
Tillverkning av t-rör
Maskinbearbetning
Smidesarbeten
Licenssvetsning
Undertak
Brandtätningar
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VVS – nytt och underhåll av befintligt
Vi drar många nya och underhåller och servar
flera befintliga VVS-system. Anlita oss när du ska
bygga nytt eller teckna ett serviceavtal så vet du
att ditt VVS-system kommer att hålla en god kvalitet. Självklart gör vi alla typer av mindre VVS-jobb
också.

Processrör
Vi drar många nya större och mindre rörsystem
för process- och livsmedelsindustrin. Vår kompe-

tens på området är bred och specialiserad, vi har
licenssvetsare för olika branscher. Ofta prefabricerar vi rören i vår verkstad för att så snabbt och
effektivt som möjligt montera dem på plats. På så
sätt minskar vi kundernas driftstopp och garanterar kvaliteten.
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Välutrustat i verkstaden
– utmana oss gärna
I våra rymliga lokaler på 1000 kvm kan vi med hjälp av vår stora, moderna maskinpark
utföra verkstadsarbeten i rostfritt stål, plast, järn och aluminium. Med hjälp av svarvar,
fräsar, t-drill, bockmaskiner och olika slags svetsar tillverkar vi våra egna rörsystem. Utmana oss gärna med dina specialuppdrag och låt oss överraska dig med resultatet.

www.soderbergsbil.se

Gör som Rörtema – Kör Volkswagen från Söderbergs
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Plåt, isolering och brandtätningar
Plåtarbeten i allt från svartplåt till aluminium
finns på vår repertoar. Inga material eller arbeten
är främmande för våra duktiga plåtslagare, med
vår väl tilltagna plåtverkstad kan vi nog hjälpa dig
med alla de uppdrag du behöver.

Kondens, kyla, värme – isolera dina rör
Rör av alla de sorter behöver ofta vara isolerade,
lika länge som vi arbetat med rörinstallationer
har vi också isolerat dem. Vi hjälper dig gärna om
du har frågor kring vad som behövs för att isolera
på bästa sätt.

Brandsäkert
Våra brandtätningsspecialister utför olika sorters
brandtätningar för en säker miljö. Tätningarna utförs enligt de riktlinjer som finns från myndigheterna. Är du osäker på vad som krävs i din installation kan vi hjälpa dig.
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Akustiktak och golv av alla slag
Vi monterar alla sorters innertak, till exempel arbetar vi mycket med bullerskyddande
tak och ljudabsorbenter. Vi ger gärna råd tidigt så att du får det resultat du förväntar dig
i slutet. Snabba flexibla lösningar är nyckelord för oss när det kommer till golv och tak.
Våra golvläggare är GVK-auktoriserade och kan lägga de flesta golv.

Vi tillhandahåller ett komplett
isoleringsprogram från
-200 upp till 1700°C

Box 50207, 202 12 Malmö
Telefon 040-38 44 00
www.tknutsson.se
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Rörtema i Nyköping AB
Materialvägen 7
611 45 Nyköping
Telefon: 0155-26 83 33
info@rortema.com
www.rortema.com

Skanna QR-koden med din mobila
enhet och kom till vår hemsida.

Gör som Rörtema i Nyköping – vänd er till
Sveriges ledande handelsföretag inom VVS,

Dahl Sverige AB
08-583 595 00
info@dahl.se
www.dahl.se

Gasverksvägen 5, 611 35 Nyköping
Tfn: 0155-97 000 • www.allkommers.se

» Din leverantör av ventiler och

rör för korrosiva media och miljöer

www.gpa.se
Projektering av VVS-anläggningar med fokus på låga
investerings- och förvaltningskostnader med minsta
möjliga miljöbelastning.
Telefon: 0155-190 180 | www.forell.se

• Concept: JS Media Tools A/S • 6303 • www.jssverige.se

mark & VA, industri, kyla och fastighet.

