VÅR KOMPETENS
– DIN TRYGGHET

Ett personligt
företag med
närhet till kunderna
K.W.A RÖR AB är ett bolag som är uppstartat av
installationskoncernen Instalco. Vi har vår bas i Ystad
men arbetar över hela södra och östra Skåne, till
exempel i Simrishamn, Kristianstad, Skurup, Svedala
och Malmö.
PÅ K.W.A RÖR gillar vi personliga kontakter med våra
kunder. Vi tar oss god tid att lyssna på vilka önskemål
och behov som finns, så att vi tillsammans kan hitta
den bästa lösningen. Det mindre företagets flexibilitet
och nära kundrelationer kombinerar vi sedan med
det större företagets resurser. Med vår starka ägare
Instalco i ryggen ligger vi i framkant när det gäller
utbildning av medarbetare, inom både teknik och
säkerhet. Att vi ingår i Instalcofamiljen är också en
trygghet för våra kunder, som kan räkna med att vi är
en stabil partner både idag och imorgon.

Om Instalco
K.W.A RÖR är en del av Instalco, som är ett av Nordens
ledande installationsföretag inom VS, sprinkler, el,
ventilation, kyla och industri.
Instalco består av en sammanhållen grupp av företag
med stark lokal förankring, specialiserad kunskap och
lång erfarenhet i branschen.
Instalco samverkar mellan våra bolag och mellan
teknikområden för att kunna ge attraktiva
helhetslösningar för kunden. Ledorden för Instalco är
samverkan, moget ledarskap och effektiva processer.
Instalco omsätter 7,1 miljarder kronor och har 3 900
medarbetare i ett 90-tal bolag i Norden.

100 år av energilösningar
www.viessmann.se
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Värmepumpar
Bergvärme
Luft/Vatten
Solenergi
Gaspannor
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Ett gott samvete
är den bästa
huvudkudden.
Läs mer på lyckos.se

Ett aktivt hållbarhetsarbete
Instalcos och K.W.A RÖR:s ambition är att varje dag bidra till samhällsnytta genom
klimatsmarta och energieffektiva installationer inom el, VS, ventilation, kyla och industri som
leder till lägre resursförbrukning. Vi strävar hela tiden efter att hjälpa kunderna att minska
sin miljöpåverkan med lägre energiförbrukning och ökad miljömedvetenhet.
Agenda 2030 är den handlingsplan som världens länder enats om för att säkra frihet,
välstånd och miljö för framtida generationer. Planen är konkretiserad med 17 globala
hållbarhetsmål som tillsammans och som en helhet uttrycker ambitioner för en önskvärd
utveckling. Alla aktörer i samhället har ett ansvar för att målen ska uppnås till år 2030.
Hållbarhetsmålen används som ramverk för nationella planer och internationella åtaganden
och inom den privata sektorn. I vår verksamhet anser vi att hållbarhetsmålen 5–7, 9, 11 och
17 är de mest väsentliga.
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JÄMSTÄLLDHET

RENT VATTEN OCH
SANITET FÖR ALLA

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

Instalco är en värderingsstyrd koncern som
månar om alla anställdas lika rättigheter
och möjligheter. Vi bidrar till FN:s mål
5 genom att alla medarbetare, oavsett
kön eller etnicitet, ska ha tillgång till
utvecklingsmöjligheter, bland annat genom
vidareutbildning eller lärlingsprogram.
Vår kärnverksamhet går ut på att rena
luft, rena vatten och spara energi. Genom
våra installationer bidrar vi till FN:s mål 6
genom effektivisering av vattenanvändning,
säkrande av vattenförsörjning, förbättrad
avloppsrening och ökad återanvändning.

Vår kärnverksamhet går ut på att rena
luft, rena vatten och spara energi. Våra
installationer bidrar till FN:s mål 7 genom
tillgång till elförsörjning och modern energi,
ökad andel förnyelsebar energi samt
delmål 7.3 om ökad förbättringstakt av
energieffektivitet.

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

HÅLLBARA STÄDER
OCH SAMHÄLLEN

Genom våra värderingar och installationer
bidrar vi till hållbara industrier, innovationer
och infrastruktur. Vi bidrar till FN:s mål 9
genom effektivare resursanvändning och
förespråkande av miljövänliga tekniker vid
installationer.

Vår kärnverksamhet går ut på att rena luft,
rena vatten och spara energi. Genom våra
installationer bidrar vi till FN:s mål 11 om
hållbara städer och samhällen.

Vi tror att förändring enklast uppnås om vi
samarbetar. Genom mål 17, partnerskap
och samarbeten med andra samhällsaktörer,
tror vi därför att vi på bästa sätt kan bidra till
FN:s globala mål 5, 6, 7, 9 och 11.
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Skräddarsydda
värmepumpsinstallationer
På K.W.A RÖR är vi specialister på värmepumpsinstallationer, både till privatpersoner och
till fastighetsägare. Allt börjar med att vi åker ut till dig som kund och tittar på fastigheten/
den befintliga anläggningen. Sedan tar vi tillsammans med dig fram ett förslag som matchar
fastighetens behov.
Att välja rätt värmepump kan ge rejält sänkta energikostnader. Att produkten ska vara
servicevänlig och att våra kunder får tillgång till god support är också faktorer som väger
tungt för oss.
K.W.A RÖR arbetar med alla marknadsledande leverantörer av värmepumpar.

Mindre entreprenader av hög kvalitet
På K.W.A RÖR är vi ett sammansvetsat gäng som jobbar tätt ihop. Det är en fördel när
vi tar oss an entreprenader, då vi kan vara flexibla och anpassa oss efter våra kunders
verksamhet.
Exempel på entreprenader är rörjobb, VS-arbete, stambyten och butiksanpassningar.

Stopp i avloppet?
Vi hjälper din BRF dygnet runt!
På Allpipe strävar vi alltid efter att möta de krav våra kunder ställer på oss.
Därför har vi valt att erbjuda ett flertal tjänster, där vi inom samtliga har både
På Allpipe strävar vi alltid efter att
bred kunskap och lång erfarenhet. I det svenska hemmet är det absolut vanligaste
möta de krav våra
kunderatt
ställer
på stopp i avloppet.
problemet
man har

Stopp i avloppet?
JOUR
040-62 67 050

oss. Därför har vi valt erbjuda ett
Tveka inte att höra av dig till vår jour som har
flertal tjänster,
där vi inom samtliöppet 365 dagar om året och dygnet runt.
ga har både bred kunskap och lång
DYGNET RUNT
erfarenhet. I det svenska hemmet
är det absolut vanligaste problemet
att man
har stopp
i avloppet,
tveka offert och rådgivning!
Kontakta
oss
för kostnadsfri
inte att höra av dig till vår jour som
har öppet 365 dagar om året och
Kontakta oss för kostnadsfri
dygnet runt!
offert och rådgivning!

JOUR

Vi hjälper din BRF dygnet runt!
R

På Allpipe strävar vi alltid efter att

FÖ
R

www.allpipe.se

040-62 67 050
DYGNET RUNT

Service och ramavtal
Att teckna service- och ramavtal med K.W.A RÖR är ett
tryggt alternativ. Med jämna intervall, som du som kund
själv bestämmer, ser vi till att anläggningen fungerar
som den ska och vi utför de åtgärder som krävs.
Till exempel byter vi säkerhetsventiler, termostater,
pumpar och fjärrvärmeväxlare.
Vi har också jourverksamhet, för akuta ärenden.
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TECEprofil inbyggnadsscistern

Läs mer på www.tece.se

• Godkänd för montage utan tätskikt bakom
vid installation med TECE Safetybag
• Kompatibel med alla TECE-tryckknappar
• Alltid samma reservdelar
• Passar de flesta WC-skålar
www.tece.se
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EPC
– ett smidigt sätt
att tjäna pengar
EPC, Energy Performance Contracts, är en form av
energieffektiviseringsavtal där energitjänstleverantören
garanterar en besparingsnivå som sedan ska finansiera
de åtgärder man kommit överens om.
Är du fastighetsägare och vill sänka dina
energikostnader? Kontakta oss på K.W.A RÖR så
kommer vi ut till din fastighet. Vi tar sedan fram
förslag och idéer på hur du kan spara pengar. Vi gör
en total översyn av fastigheten, för att hitta så många
besparingsmöjligheter som det går.
Vid väldigt stora projekt samarbetar vi på K.W.A RÖR
med en konsult, där vi tillsammans med andra aktörer
bidrar med spetskompetens.

PMS 7460

VI ORDNAR DITT INNEKLIMAT - BOSTÄDER - KONTOR - OFFENTLIG MILJÖ
DET FINNS MÅNGA FÖRDELAR MED FÖRETAG I
SAMVERKAN:
•
•
•
•

Vi ventilerar din tillvaro!

SNABBARE SVARSTIDER
BÄTTRE PRECISION
BÄTTRE LOGISTIK
SAMORDNING I PROJEKT

Vi erbjuder tjänster enligt Entreprenörsavtalen AB och ABT.
Tel: 0411-103 33 Mail: info sydvent.se www.sydvent.se

Demontering / Skrotning / Grävning

VVS-gruppen syd: 010-4711890

Välkomna att besöka våran hemsida
ewa@skane-expressen.se | www.skane-expressen.se

LOKALER UTHYRES
I YSTAD-OMRÅDET
SMÅ SOM STORA
VERKSAMHETER!

Vi sanerar rörisolering innehållande asbest
Rivning – Asbestsanering – Håltagning
040-654 06 60

rivad.se

info@rivad.se
ROSLINS FASTIGHETS AB
070-327 1234

Norra Zinkgatan 2 | 271 39 Ystad | Tel 0411-24 55 55
info@kwaror.se | www.kwaror.se

• 19831 • www.jssverige.se

gör det enklare att vara proffs

demontering av villapannor, villatankar, ack-tankar,
ventilationer,värme-växlare, skorstenar m.m.
helt enkelt företaget med stora visioner som har
lösningar på det mesta. vi är verksamma i hela skåne
med främst fokus på södra regionen.

