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STAR PIPE Nordic i et nyt samarbejde med rørproducenten Set Pipes.
Set Pipes er grundlagt i 1968 og har siden 1980 produceret præisolerede rørsystemer, samt et komplet fittings
program. Selskabet har produktion i Tyskland og Island.
Set Pipes produktprogram omfatter præisolerede rørsystemer til fjernvarme, fjernkøling, olie, gas og
industrirør, samt et komplet fittings program.
Kvalitetsmæssigt er Set Pipes ISO 9001 certificeret, og certificeret i henhold til Euroheat & Power.
Alle produkter produceres i henhold til de gældende Europæiske standarder.
Enkeltrør og fittings:
Twinrør og fittings:
Dobbeltrør og fittings:
Leveringslængder:

DN 20 – DN 900 serie 1 - 2 - 3
DN 20 – DN 250 serie 1 - 2 - 3
DN 20 – DN 250 serie 1 - 2 - 3
6 - 12 - 16 m.

På vegne af Set Pipes markedsfører vi deres produkter, yder teknisk rådgivning, servicerer, afholder kurser og
udvikler nye energieffektive rørsystemer. STAR PIPE Nordic har kontor og lager ved Fredericia
STAR PIPE Nordic er ejet af ingeniør Jan Rasmussen og salgschef Jens Jespersen, der gennem 25 år har
arbejdet hos STAR PIPE A/S Fredericia, og oparbejdet stor kompetence indenfor projektering, udførelse og
servicering af fjernvarmerørsystemer og projekter.
Tekniske ydelser
• Rørstatiske beregninger
• Lægningsforslag, herunder energieffektivisering
• CAD tegninger
• Forslag til optimering af materialevalg fx rør geometri, m.m.
• Varmetabs beregninger
• Tilbuds forslag med alternative løsninger
• Instruktion og rådgivning på arbejdspladserne
• Muffemontage
• Teknisk opfølgning før projektstart, under projekt forløbet og afleverings forretning
• Kurser for montører og tilsynsførende
Nyt Set Pipes katalog kommer snarest på vores hjemmeside www.starpipenordic.dk
Kontakt os venligst for yderlige informationer.
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