Å R S
J U B I L E U M
1961 - 2021

VVS MED
LÅNGSIKTIGHET

ETT FAMILJEFÖRETAG
DÄR KUNSKAPEN
SITTER I VÄGGARNA
Öckerö Rörläggeri AB är en rörfirma som utför
VVS-arbeten i Göteborg. Vi erbjuder installationer,
reparationer och service inom VVS till privatpersoner och företag.
Vår verksamhet bygger på ett gediget hantverkskunnande som sträcker sig flera decennier bakåt i tiden.
1961 startade Erik och Ralf Johansson firman och idag
är det andra generationen Johansson, genom Jörgen,
Anders och Martin, som driver företaget. I framtiden kommer tredje generationen att driva Öckerö
Rörläggeri vidare. Under åren har vi utvecklat vårt
tjänsteutbud och moderniserat verksamheten, och

idag är vi inriktade på
större entreprenader,
exempelvis flerbostadshus och villaområden, men vi
utför också serviceuppdrag på öarna. Sedan 1978 är
vi återförsäljare av Thermias värmepumpar.
Genom att utföra våra uppdrag med hög kvalitet och
i nära kontakt med våra beställare har vi många återkommande kunder. På Öckerö Rörläggeri arbetar vi
i samma anda som på Eriks och Ralfs tid: Att alla
kunder ska bli nöjda!

Värmepumpar för alla behov
– från minsta till största

Trygghetsförsäkring med årsskydd - ända upp till 18 år

ENTREPRENAD OCH SERVICE
I vår rörfirma finner du rörmokare som utför
VVS-arbeten till företag i Stor-Göteborg. Alla våra
installationer anpassas utifrån uppdraget och utförs med allra högsta säkerhet – som kund hos
oss kan du alltid känna dig trygg med ett väl utfört
arbete.
Vi utför alla typer av servicearbeten inom VVS – allt
från att byta en packning i en kran till att byta ut
alla förekommande rör i en fastighet. Vi är flexibla
och lyhörda gentemot dig som kund och erbjuder
en kort inställelsetid samt hög service. Genom vår
långa erfarenhet i branschen kan du alltid känna dig
trygg när du anlitar oss för ett uppdrag inom VVS.

PROJEKTERING
Genom en grundlig analys säkerställer vi fastighetens framtida behov med vår VVS-projektering. Vi
utför projektering och installation för en långsiktig
och hållbar lösning inom VVS.

SPECIALIST PÅ VÄRMEPUMPAR
Vi har värmepumpen för dig oavsett om den ska
användas i villa, i hyreshus eller på en industri. Med
lång erfarenhet inom konstruktion och installation
av värmepumpsanläggningar så är vi säkra på att vi
kan hitta den bästa lösningen för dig. Vi är återförsäljare av Thermias värmepumpar och har kunskap
och behörighet för service och reparation av deras
modellprogram.

HÅLLBARA RÖRSYSTEM
Den nya generationen Green Pipe för tappvatten
- lägre vikt och minskad godstjocklek ger större flöde!
Ett fiberförstärkt kompositrör i PP som är anpassat för framtidens
byggprojekt, med god isoleringsförmåga och dessutom livsmedelsklassat.
Green Pipe har mycket låg miljöpåverkan och är återvinningsbar.
Med fusionsteknik vid svetsning görs sammanfogning och installation
säkert, enkelt och smidigt.
Aquatherm är världsledande
tillverkare och leder utvecklingen när
det gäller rörsystem av miljö-vänlig
Polypropylen (PP). Produktsortimentet
är bedömt av Byggvarubedömningen
och Sunda Hus. De uppnår även
poäng i LEED-systemet.
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