
PREFABRICERADE 
RILLADE RÖRSYSTEM

FÖRDELAR MED VÅRA NORDICFLOW® FM LÄTTVIKTSRÖR

Blästrade till Sa 2.5 för bästa vidhäftning och 
därefter pulverlackerade med Technocoat ✔
FM-godkända med Victaulic och 
NordicFlow® rillkopplingar ✔
Alla rör hydrauliskt trycktestade med vatten ✔
Lättviktsrör för enklare hantering på  
arbetsplatsen, rillade för snabbt montage ✔
Har alla viktiga godkännanden: 
FM, FG, TUV och SBSC ✔

PrePipe Construction AB har lång erfarenhet och 
kunskap av prefabricering av sprinklersystem.  

Vår målsättning är att vara en flexibel aktör med 
konkurrenskraftiga priser samt att erbjuda en 
prefablösning utan problem.

Vår vision för framtiden är att vara ett 
kostnadseffektivt och miljövänligt alternativ. Därför 
har vi anpassat våra tillverkningsmetoder därefter.

För att ytterligare kunna hjälpa våra kunder ser 
vi problem som utmaningar och inte som ett 
hinder i processen. Därför är alla välkomna med 
frågor och funderingar. Exempel på dessa kan vara 
ingjutningsgods, tankar & stockar.

Att kvalité är A och O för ett lyckat samarbete kan 
nog de flesta hålla med om. Därför har vi valt att 
ingå i Doradus Capital koncernen med Nordic 
Sprinkler. Tillsammans kommer vi att satsa hårt på 
framtiden och ta prefabricering till nya höjder. 



Vår unika prefablösning utgår från att ni som kund skickar er ritning 
till oss, vilken delas upp i en skärlista med de prefabricerbara delarna.  
All montering på rören vattras noga in för att få ett exakt montage.

Prefabriceringen sker sedan mycket snabbt och effektivt i vår egen 
verkstad och de färdiga sektionerna skickas direkt till arbetsplatsen 
med lastbil efter avrop från kund. 

Eftersom systemen är rillade blir slutmonteringen på plats mycket 
snabb, enkel och kostnadseffektiv.

Urval av de produkter vi tillhandahåller för prefab - finns i målat, galvat och rostfritt

PREFABRICERADE  
RILLADE RÖRSYSTEM

Rillade 
lättviktsrör

Stumma & flexibla 
rillkopplingar

Rillade 
rördelar

Mek-T &  
Mini-T 

Fördelar med en kall process

Rörsmide och 
upphängningar

Aducerade 
rördelar

Heltäckande 
sprinklersortiment

• Inga heta arbeten, ingen gas och utan miljöpåverkan

• Ett Mek-T är alltid utbytbart

• Ingen försvagning av metallen p.g.a. värmespänningar

• Ingen riktning av rören
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