CW RÖR AB

Din specialist på badrum
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100 års erfarenhet
och senaste teknik
Vem släpper du in i ditt bygge för att göra badrummet? Vem får tillträde till ditt hem för renovering av
våtutrymmen? Och hur ska du veta att du får bästa möjliga råd, förstklassiga produkter och bästa möjliga
arbete utfört?
Svaret är enkelt: ett rörmokeriföretag med lång erfarenhet, auktoriserade hantverkare och möjligheten att
erbjuda nyckelfärdiga badrum: CW RÖR.

Kvalitet in i minsta packning
CW RÖR är proffs på badrum, värmepumpar och alla andra förekommande VS-installationer. Vi har hundra
års erfarenhet, de bästa installatörerna och hela Comfortkedjans kvalitetssortiment. CW RÖR är en smidig
samarbetspartner eftersom vi arbetar efter principen att du bara behöver ha en enda kontakt, din projektledare, vare sig du behöver oss i nybygge eller ROT-arbete, som privatkund eller entreprenör.
Dessutom finns vi nära dig i västra Mälardalen; våra butiker finns i Arboga, Köping, Kungsör, Västerås,
Eskilstuna och Örebro.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Cinemagrafi

Webb-ikon

Snap-video

Nu kommer hybridvärmen. Gör fjärrvärme 40% billigare.
Snart kan svenska fastighetsägare sänka kostnaden för fjärrvärme med 40%.
Sannolikt ännu mer. Hemligheten kallas hybridvärme, en innovation från fjärrvärmespecialisten HögforsGST.
Den enkla men smått geniala tekniken går ut på att återanvända den ca 22-gradiga värmen i ventilationens frånluft. Och låta den komplettera inkommande
fjärrvärme.

Energiförlusten i frånluften uppgår i en genomsnittlig hyresfastighet till ca
40 kW, varje dag året runt. Den kan man med hjälp av ett hybridvärmesystem
omvandla till reda pengar.

Investeringen betalar sig själv på 7-9 år och fortsätter att spara 40% av fjärrvärmen i ytterligare närmre 20 år.

I termer av kostnad per kW uppvärmning finns helt enkelt inget bättre man
kan göra för ekonomin i en fastighet. Det visar de mer än 100 hybridvärmesystem som hittills hunnit installeras.
Tänk 40% billigare uppvärmning.
Tänk hybridvärme.

HybridHeat-systemet från HögforsGST fångar upp frånluftsvärmen i ett s k återvinningsbatteri på taket. Den leds ned till
en värmepump i källaren och omvandlas med hjälp av värmeväxlare och en kompressor till ca 60-gradigt radiatorvatten. Ett
unikt decentraliserat styrsystem optimerar funktion och prestanda i hela processen och rapporterar besparingarna löpande.

www.hogforsgst.se
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				garanterar
kvaliteten
CW RÖR är medlem i Comfort-kedjan. Comfort är Sveriges största VS-installationsföretag
och specialist inom allt som rör vatten och sanitet, från värmepumpar till vattenblandare.
Comfort är återförsäljare av branschens bästa varumärken när det gäller allt från värmepumpar
till vattenblandare. Vi säljer och installerar också handfat, toaletter, badrumsmöbler och mycket
mer. Och vi erbjuder Färdigt badrum, ett smart koncept där du köper hela badrummet installerat och klart, med allt från sanitetsporslin, rörmokeri, inredning, kakel och golv.

Montörerna
är vår styrka
CW RÖR är en stabil aktör på en marknad där pålitlighet och yrkeskunnande är avgörande för
resultatet. Därför arbetar vi med installatörer som gått den långa vägen, från treårig grundutbildning till två års påbyggnadsutbildning, som leder till certifiering. I en bransch där teknikutvecklingen är hög, myndighetskraven stora och produkterna i ständig förbättring är lärlingssystemet en förutsättning; en installatör under utbildning går alltid vid sidan av en certifierad
installatör med gedigen utbildning. Det är en både praktisk och ekonomisk trygghet för dig som
anlitar oss.

Fast pris och
tidsplan gäller
När du anlitar CW RÖR får du fast pris där allt ingår – och en tidsplan som håller. Det innebär
att du redan från början vet exakt vad exempelvis ditt nya badrum kommer att kosta och när det
är klart. Samma sak gäller självklart även mot entreprenörer; vi gör unika offerter och tidsplaner
vare sig det handlar om stambyten, industriuppdrag som tryckluft eller kyla eller nyproduktion
av lägenheter.

Fjärrvärme- och fjärrkylacentraler med
kvalitet och hållbarhet i fokus.
Producerade med 100% solenergi

www.tornlinds.se

Bli en vinnare med Viessmann bergvärme
Viessmann är ett globalt familjeföretag
som skapat innovativa värmelösningar i
generationer. Vi har 40 års erfarenhet av
utveckling och tillverkning av värmepumpar
med effektiva helhetslösningar.

När du installerar en värmepump från
Viessmann i kombination med någon av
våra högpresterande solcellsmoduler eller
ventilationssystem, kan kunden vara helt
säker på att produkterna är ekonomiskt och
ekologiskt hållbara nu och i framtiden.

Viessmann Värmeteknik AB
info@viessmann.se, www.viessmann.se
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Din brunnsborrare
i Mälardalen

www.borrwik.se

Välkommen in i butiken
Genom Comfort-kedjan kan CW RÖR erbjuda välsorterade och inspirerande butiker. Här
finns allt du behöver för bygge och renovering, ofta praktiskt ”förpackat” i färdiga koncept.
Som kund behöver du aldrig själv hålla reda på exakt vad som behövs för en installation
– det gör vi åt dig.

Kunnig personal hjälper
Vad du än behöver: vi har varan. Vad du än undrar: vi har svaret. Personalen i butiken är
lika kunnig och erfaren som servicemedveten. Därför blir du alltid guidad till den bästa
lösningen av en expert som har förmåga att både lyssna in och se till helheten. Det sparar
pengar och ger definitivt ett bra resultat i slutänden.

Egen butik & utställning | Totalåtagande | 1 kontaktperson | AUKTORISERADE HANTVERKARE | Inredningshjälp

RENOVERA BADRUMMET!
Vid beställning av arbete, lämnar vi 20% rabatt på
KAKEL och KLINKER från Konradssons, Bricmate och Höganäs.

MED 30 ÅR I BRANSCHEN

Kontakta Magnus för hembesök/offert: magnus@bpab.se | 021-80 20 82 | Tel. 021-80 20 80 | www.bpab.se
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Rådgivning ingår
i priset
Ska du bygga om, renovera eller bygga nytt? Då har du säkert
redan upptäckt hur svårt det är att hålla koll på allt som behöver
göras. Ingen fara, CW RÖR avlastar dig och sköter hantering av
ROT-avdrag, när det är aktuellt.

Gör Comfortkollen
Comfortkollen är ett enkelt sätt att värdera det värmesystem
du har i ditt hus – eller att välja den optimala lösningen för ditt
nybygge. Comfortkollen innebär att vi gör hembesök hos dig och
går igenom hela energisystemet: tappvatten, värme, kök, badrum och VS-system. Efter utvärderingen får du förslag på åtgärder och förbättringar i en offert. Comfortkollen kostar 995 kronor.

Comfort Färdigt badrum
Det är så enkelt som det låter: en helhetslösning som inkluderar
hela badrumsrenoveringen. För från 198 200 kronor får du alla
produkter och hela inredningen men också elektriker, kakelsättare, snickare och rörmokare. Din egen kontaktperson samordnar
allt och svarar för att tidsplanen håller. Lika komfortabelt som
säkert.

Från ritning till installerat
När du själv har idéer om hur ditt nya badrum ska se ut och
fungera så hjälper vi självklart till med det också. Vi ritar ditt
badrum i 3D-teknik så att du ser det färdiga resultatet på dataskärmen och kan justera efter smak och ekonomi.

Trygghetsförsäkring
med åskskydd
- ända upp till 18 år

Värmepumpar för alla behov
– från minsta till största
Thermia levererar värmepumpslösningar till allt från små garage och fritidshus
upp till stora köpcenter och fastighetskomplex. Oavsett om det gäller bergvärme-,
luft/vatten-, luft/luft-, frånlufts- eller fastighetsvärmepumpar så tar vi fram den
bästa lösningen för just dina behov. Läs mer på thermia.se
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Kapacitet för
entreprenad
CW Rör är en pålitlig och prisvärd leverantör till entreprenader,
i både nybygge, vid renovering och stambyten och för uppdrag
industri. Genom oss får du som inköpare både bredden och kapaciteten, leveranssäkerheten och en unik öppenhet. Ingen entreprenad är för liten – eller för stor för oss.

Verktyg som effektiviserar
WinnerDesign är Comfortkedjans unika ritningsprogram. Det är
ett verktyg som passar dig som entreprenör med många badrum
i ditt uppdrag. I WinnerDesign ritar du själv de badrum du behöver i bygget, med din egen kalkyl som underlag. Självklart ingår all
den assistans och projektledning du har behov av, under ritningen
och fram till färdig produktion.

Partnering balanserar
CW Rör arbetar för öppenhet och lojalitet i varje enskilt projekt.
Därför arbetar vi alltid med öppen redovisning; vi visar var vi
köper för att få bästa pris på de produkter du behöver och vilka
påslag vi måste göra. Det är en ärlighet som fungerar bra och
som ger oss fler och mer nöjda kunder. Du är också välkommen
i den gruppen!

Service & Installation
Vi kan kyla, värme,
drift & underhåll och
fastighetsautomation.

Smart värme med
Smart värme med
kontroll på din komfort kontroll på din komf
via vår onlineportal
via vår onlineportal

Få kontroll på temperaturen hemma, öka värdet Få
påkontroll
din
på temperaturen hemma, öka
bostad och spara energi med hjälp av Danfoss ECL.
bostad
Du och spara energi med hjälp av Dan
kan enkelt kontrollera dina värden via vår onlineportal
kan enkelt kontrollera dina värden via vår
och snabbt ändra inställningarna vid behov.
och snabbt ändra inställningarna vid beh

Våra värmeväxlare har en unik konstruktion,
Våra värmeväxlare har en unik konstruktio
MicroPlate™, och din anläggning är således optimerad
MicroPlate™, och din anläggning är såled
när det gäller effektivitet.
när det gäller effektivitet.

www.kyltjanst.net

Rätt pump direkt. Med PumpSoft.
-Ja, faktiskt. Du laddar in förutsättningarna i vårt unika sökverktyg
PumpSoft och får omedelbart förslag på bästa pumpen för ditt ändamål.
Enklare kan det inte bli! Rätt pump på rätt plats, som det ska vara!

Eller hör av dig till någon av oss, så berättar vi mer!

Tel: 08-630 08 90 | info@robota.se | www.robota.se
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Kokvrå blev badrum
med funktion och finess
Från Stockholm till 1930-talsvilla i Västerås – och behov av ett nytt och funktionellt badrum.
Roger och hans familj ställdes inför ett ganska vanligt problem och löste det galant tillsammans
med CW Rör. Att projektet skulle bli ganska omfattande förstod han och familjen direkt; det
nya badrummet skulle nämligen placeras i tidigare kokvrå i det som varit en av husets separata
lägenheter. Ett smart helhetskoncept gav familjen det badrum man drömde om.

Många önskemål

Kostnader och tidsram

Familjen hade en lång önskelista när det nya badrummet
planerades tillsammans med CW Rör. Man ville ha ett
rymligt badrum som var snyggt och praktiskt och som
passade det äldre husets karaktär. Men ombyggnaden
innebar också att man tvingades ändra i den bärande funktionen i huset.

Familjen och CW Rör kom överens om att en del av arbetet skulle ske enligt offert och en del som löpande kostnad,
något som kändes som den bästa lösningen då projektet
var stort och skulle kunna innebära oförutsedda problem.
Och tidsramen höll: från byggstart till färdigt badrum på
något under två månader!

CW Rörs helhetskoncept
Helhetskonceptet innebär att allt ingår, från idé till färdigt
badrum.
– CW Rör erbjöd oss helhetskonceptet med allt från planering, ritning där vi kunde se hur badrummet skulle bli,
hjälp med val av inredning och design, kontakt med byggare
och hjälp under hela byggtiden, berättar Roger. Dessutom
tog CW Rör in en konstruktör som kunde säkerställa att
ombyggnaden av de bärande elementen utfördes korrekt
och att badrummet följer Byggkeramikrådets regler för
tätskikt i våtrum. Familjen hade också kontinuerlig kontakt
med ansvariga för de olika delarna i arbetet; en trygghet
om något problem skulle uppstå.

Nöjd med resultatet
Vad är då det bästa med familjens nya badrum?
– Det vi är mest nöjda med är att badrummet blev så som
vi önskade, både i fråga om storlek och att det är ett väldigt speciellt badrum. Det motsvarar alla de förväntningar
vi hade från början om att det skulle passa huset och fungera för hela vår familj! Vi är jättenöjda med det resultat
CW Rör åstadkommit hemma hos oss och vill ge dem våra
bästa rekommendationer, avslutar Roger.

Tapet från Boråstapeters kollektion Graceful living, artikelnr 6624

– Vi utgick från att vi skulle bli tvungna att anlita en extern
aktör för själva byggarbetet men CW Rör erbjöd ett helhetskoncept där även den delen ingick, förklarar en nöjd
husägare.

Välkommen till en
enklare vardag.
Vi skräddarsyr ett effektivt och tryggt
golvvärmesystem för just dina behov.
Vi designar våra produkter så att de är
enkla att installera, har god funktion
och pryder sin plats. Och vår rumstermostat finns både med vred och digital
display.
Thermotech Center Örebro
019-689 06 00 I thermotech.se

30 års erfarenhet
inom golv- och
kakelbranschen!
0703-40 83 59 • www.kakgolv.se
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Öppet när du vill handla
Vad du än behöver – och när du än vill handla; Comfortbutiken är öppen dygnet runt.
Här hittar du märkesvaror för badrum, kök, värme, vatten och avlopp, från alla de
bästa tillverkarna. Du handlar säkert med full returrätt. Och alltid till bra priser.

Spara på kampanjpris
Det lönar sig alltid att knappa in i webbutiken. Här hittar du aktuella kampanjer på
enskilda produkter eller smarta paket. Dessutom finns det mycket hjälp och kostnadsfria tips på www.cwror.se
Det är en bra affär att titta in i den här butiken också. Och självklart kan du anlita
CW Rör för montering och installation för det du handlar här!

Så väljer du rätt
WC-stol

Få tips & inspiration
till ditt badrum

Vill du ha tips om hur
du väljer rätt blandare

Få tips om hur du
väljer rätt blandare

Arboga

Örebro

Hemsida

Strängen 5
732 31 Arboga
0589–857 70

019–10 20 87

www.cwror.se

Köping

Eskilstuna

Mail

Västeråsvägen 17
731 41 Köping
0221–213 45

016–400 15 50

info@cwror.se

Västerås

Kungsör

Ånghammargatan 4
721 33 Västerås
021–448 13 50

Frejgatan 4
736 30 Kungsör
0227–128 15

• 16256 • www.jssverige.se

CW RÖR AB

