Kapade och rillade rör
i systematiserade byggsatser för många
tillämpningar...

AMON PRE-fab erbjuder prefabricering av rör, rördelar och även dimensionering av hela rörsystem.
Tillsammans med ledande aktörer inom konstruktionsbranschen kan vi
erbjuda en skräddarsydd helhetslösning med professionell konsultation
från början till slut.
Tillämpning av rillade rör innebär avsevärt snabbare installationstider och
förbättrad säkerhet på arbetsplatsen och detta på grund utav att sammanfogningen sker utan att använda något svetsmoment. Genom att använda rillade rör tillsammans med snabbkopplingar kan man halvera tiden
jämfört med om man skulle svetsa. Kortare byggtider innebär också färre
driftstopp.
Sammanfogning med rillade rör kan tillämpas i till exempel:
Värmeverk, glykolsystem, vattenverk, kylvatten, saltvattensystem, iskylningssystem, luftbearbetningssystem. Rördragning för: dricksvatten, dagvatten, vakuumsystem, dräneringssystem, avfalls- och ventilationssystem.
Rillade rör passar väldigt bra i kompletta sprinklersystem för brandskydd.
Då AMON AB har lång erfarenhet inom nationella samt internationella
standardiseringskommittéer och organ kan vi garantera att våra produkter
och tjänster uppfyller nationella likväl som internationella krav och regelverk.
Amon AB är certifierat och kvalitetssäkrat av Intertek Semko Certification
med certifikatnummer 52291.

Texten nedan beskriver kort de material och tjänster som företaget
arbetar med och kan erbjuda.
Material
Vi arbetar främst med koppar, rostfritt stål och svart stål. Men även,
aluminium, kopparnickel och rödgods.
Kapning
Vi erbjuder kapning av rör i alla längder och dimensioner.
Borrning
Vi borrar i alla dimensioner och material.
Rillning
Genom att rilla ett rör kan man använda alla typer av rörkopplingar
som är avsedda att användas för rillkopplingar. Genom att använda
snabbkopplingar tillsammans med rillade rör sparar man både tid och
pengar.
Bockning
Vi erbjuder rörbockning av flertalet material och dimensioner.
Fräsning
Vi erbjuder fräsning av många olika material och dimensioner.
Svetsning
Vi erbjuder svetsning i stora och små serier i det flesta material som
t.ex. aluminium, stål, rostfritt m.m.
Målning
Vi har tillgång till ett av landets modernaste målerier. Vi kan pulverlacka rör upp till 3 meter och i alla dimensioner och godstjocklekar.
Blästring
Vi har möjlighet att erbjuda tung blästring likväl som lätt blästring beroende på vad som passar ändamålet bäst.
Tvättning/avfettning
Vi tvättar och avfettar alla typer av rör och rördelar och levererar mycket till sjukhus, för användning med medicinska, läkemedelsklassade,
gaser i Norden såväl som Europa och övriga världen.
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Kunskapsförmedling
Vår långa erfarenhet av nationellt liksom internationellt standardiseringsarbete innebär att vi är en ypperlig kompetent samtalspartner för
tekniska frågor och tillvägagångssätt. Vi kan vara en problemlösare
som kan rådfrågas eller anlitas som utbildare eller konsult inom vår
kärnkompetens.

