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Vi levererar processrör 
och utför rörinstallationer 
för svensk exportindustri



Empe Rör är ett kvalitets- och miljö-  
certifierat företag med IWS-kompetens 
som finns både i Karlstad och Hagfors.  
Vi har c:a 40 välutbildade och erfarna  
medarbetare och vi har över 30 års 
erfarenhet av allt som har med rör att  
göra, som till exempel industrirör,  
processrör, hydraulikrör, rörmontage, 
processrörsinstallationer, VS-service, 
underhåll, entreprenader samt svets 
och montage.

Även om vårt primära verksamhets- 
område är Värmland, har vi kunder   
i hela Mellansverige.

Tjänster
Vi erbjuder ett brett spektrum av 
tjänster med mycket hög kvalitet:

• Industrirörsinstallationer
• Förebyggande underhåll
• Verkstad
• VS-service
• Offerter



Förebyggande underhåll
Vi sköter om anläggningar/värmeanläggningar med mera i 
panncentraler och undercentraler.

Stor täckning
Vi täcker hela Mellansverige, och underhållet görs på plats hos företaget. Som 
slutdokumentation överlämnar vi ett komplett servicedokument. Och tillsammans   
gör vi upp ett tidsschema, så att underhållet med automatik utförs med jämna 
mellanrum.

Sparar pengar
En av våra viktigaste uppgifter är att ge kunden nya idéer för att kunna effektivisera 
anläggningarna gällande energi och miljö, vilket gör det hela mer kostnadseffektivt. 

Förebyggande innehåll
Vi sköter om anläggningar/värmeanläggningar med mera i hela Mellansverige.

Industrirörsinstallationer
Vi levererar processrör till industrin. Det innebär till exempel rör för 
alla förekommande installationer, till exempel klenrörsinstallationer 
för bland annat smörjsystem. Vi hanterar alla material och allt är helt 
anpassat efter dina krav och behov, och vi levererar alltid med fokus  
på kvalitet och kostnadseffektivitet för kunden.

Nationella och internationella kunder
Många av våra kunder verkar inom svensk exportindustri, som till exempel inom pappers-, 
massa-, stål- och energisektorn. Vidare har värme- och vattenkraftverk som kunder samt 
livsmedelsindustrin.

Över 30 års erfarenhet
Vi utbildar vår personal kontinuerligt inom heta arbeten och mobila plattformar och för att 
de ska bibehålla sina kompetenser inom svetsning. De har även genomgått säkerhetskursen 
SSG Entre. Vi har lång erfarenhet och kan arbeta i alla förekommande material som till 
exempel rostfritt, svartstål, plast, koppar och mässing.

Industrirörsinstallationer
Vi levererar processrör i alla förekommande material till industrin.



Verkstad
Vår fastighet i Hagfors är på hela 2 100 m2 och innehåller både en 
stor verkstad med bra lyftmöjligheter (kranar och traverser) och lager. 
I verkstaden kan vi prefabricera mycket stora enheter till rörinstallationer 
innan leverans till kunden, något som gör Empe Rör både effektivt och unikt.

Flera fördelar med prefabricering
Fördelarna med prefabricering är flera. Det blir en bättre arbetsmiljö, mindre avfall och 
färre transporter, något som i hög grad gynnar miljön. Prefabricering innebär dessutom 
kortare byggtid vilket ger minskade byggkostnader.

Flera kontroller innan leverans
Innan enheterna lämnar verkstaden kontrollerar vi bland annat allt arbete och alla 
svetsfogar samt svetsförband genom röntgen, provtryckning och visuell inspektion.
Därefter överlämnar vi en utförlig dokumentation på utfört arbete.

Lager
Vi har ett stort lager för att kunna hantera alla leveranser och där sker även en viss 
försäljning.

Svetsansvarig
Vår svetsansvarige har utbildning i IWS (International Welding Specialist).

Verkstad
Vi kan prefabricera mycket stora enheter i vår fastighet som är på hela 2 100 m2.



Offerter
För att kunna ge så kompletta offerter och kostnadskalkyler som möjligt,  
önskar vi gärna vara med i ett tidigt skede i ert planeringsarbete. Där bidrar   
vi naturligtvis själva med nya idéer och kostnadseffektiva lösningar. Sedan   
tar vi fram en specifik teknisk beskrivning hur vi kommer att gå tillväga.   
Vi är med från idé till konstruktion och installation, helt enkelt.

Förutom sedvanliga offerter till företag och privatpersoner, lämnar vi offerter både
på totalentreprenader, generalentreprenader och underentreprenader.

VS-service
Vi utför VS-service (värme- och sanitetinstallationer) för kommunala 
bolag och bostadssektorn men även för privatpersoner. Vi levererar  
och installerar allt som har med rör att göra som avlopp, brunnar med  
mera, och vi erbjuder även helentreprenader som till exempel att installera 
kompletta badrum. Vi utför även värmeinstallationer och service av 
värmepumpar.

Servicebilar
Med våra välutrustade servicebilar täcker vi hela vårt verksamhetsområde, främst  
Värmland, vilket medför att du snabbt får hjälp och service.

Undvik driftstopp
Med regelbunden service undviker du utdragna driftstopp och dyra reparationer på din 
fastighet, industrifastighet eller ditt företag.

Rotrenovering
Genom vår långa erfarenhet har vi fått goda kunskaper när det gäller rotrenoveringar, 
alltså bland annat stambyten och VS-service i lägenheter, kontor samt affärs- och  
industrifastigheter.

Specifik hjälp till ägare av sommarstugor
Vi erbjuder dessutom en relativt unik service. Vi åker ut till sommarstugor och stänger av 
och tömmer vattensystemet på hösten för att förhindra omfattande frys- och fuktskador. 
Dessutom kan vi även sätta på vattnet på våren. Det är bara att du kontaktar oss när du 
vill ha detta gjort. Eller så kan vi bestämma datum i förväg, så att det inte glöms bort.

VS-service
Vi utför VS-service och rotrenoveringar med våra välutrustade servicebilar.



Kontakt

Karlstad: 054- 69 07 70
Hagfors: 0563- 140 45

För vidare information,   
gå in på www.emperor.se


