Vores servicer

De første produktionsfaser kan spores
tilbage til år 1968.

Præisolerede stålrør

Fleksible rørsystemer

Set Pipes har mere end 30 års erfaring inden for
produktion af præisolerede stålrør til fjernvarmenetværker. Rørene er isoleret med isoleringsskum af
polyurethan, der har en fremragende isoleringseffekt
og imødekommer kunders behov efter minimal
varmetab og forældelseseffekt. Rørene er beskyttet
med en kappe af polyethylen, som kan erstattes af
andet materiale efter særlig anmodning

Set Pipes tilbyder et stort udvalg af fleksible rør.
Rørene er isoleret med fleksibelt Polyurethanskum og
omsluttet af en PEL-kappe for at øge rørets fleksibilitet. Medierørene kan fremstilles som enkelteller dobbeltrør. Vores medierør er af typen PEX A
sdr 7.4 og 11, stålflex, kobber og alupex.
Alle fleksible rør og fittings fra SET produceres efter
europæiske standarders (EN 15632 for præisolerede
fleksible rør) krav for egenskaber, mål, styrke og
kvalitet.

De præisolerede rør anvendes også til fjernkøling,
isolerede vand- og kloaksystemer.
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Fittings

Andre produkter
Set Pipes producerer rør til alle rørløsningsområder.
PVC-rør til kloakker, spildevand, PE-rør til trykvand og
rørledninger til elektriske rør,
PP-rør til trykvand og kloakker, spiralviklet rør med
en stor diameter til kloakker, spildevand og ventilationssystemer i bygninger. Stænger til elektrisk- og
kabelmærkning, mandehuller og kamre til spildevand.
Set Pipes producerer også efter kunders specifikke
behov og har erfaring med flere specialprojekter
såsom flydende gasledninger, asfaltrør, olierør og
køletanke.
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Set Pipes tilbyder alle former for standardisolerede
fittings til isolerede stålnetværker sammen med
isolerede T-rør, rørbøjninger og gafler til isolerede
flexsystemer, både enkelt og dobbelt.
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Vi arbejder med dig
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Set Pipes arbejder
kontinuerligt med flere
innovative projekter og
forbedringer inden for
produktionsteknologi.

Kundesupport

Teknisk support

Levering

Set Pipes har et specialiseret teknisk hold, der
rådgiver kunder i materialevalg til mindre eller større
projekter og kan i samarbejde med kunden designe
specialiserede produkter til at efterkomme kundens
behov inden for alle områder af rør.

Set Pipes anfører leveringstidspunkter så nøjagtigt
som muligt, og har positive kundeanmeldelser
angående leveringsfrister for projekter.

Set Pipes tilbyder teknisk support til kvalitetskontrol
og analyse af rørledninger og projekter.
Tekniske oplysningsark til alle produktionskategorier er tilgængelige såvel som 3D-tegninger til alle
isolerede fittings.
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Med en stor standardlagerbeholdning sikres en hurtig
reaktion på kunders behov.

Teknisk styrke
Set producerer flere typer af
plastikrør, der kan anvendes
til andet end varmt vand, f.eks. drikkevand, kloaksystemer, gulvvarme
og beskyttende rør til elektriske
ledninger og optiske fiberledninger.
Set Pipes’ teknologiske ekspertise
ligger i flere nøgleområder.

Stål og plastfremstilling
af flere slags fittingselementer produceres i Set Pipes’
højteknologiskudstyrede fittingskonstruktionsafdelinger, der er udstyret
med den seneste teknologi inden for
skæring, bøjning, formning, svejsning
og PU-skum.

Set Pipes arbejder løbende med
diverse innovative projekter og
forbedringer inden for produktionsteknologi samt modtager feedback,
råd og forespørgsler fra markedet,
specielt inden for det hurtigtvoksende marked for centralvarmeopvarmning af boliger primært i Europa.

Ekstrudering af termoplast,
hvor antallet af forskellige
typer råmaterialer indgår i forskellige
rør til forskellige anvendelsesområder. Rør fremstillet af polyethylen,
polypropylen, polybuthylen og
polyvinylchlorid-plastmaterialer.

En god og ensartet produktkvalitet i
alle Set Pipe-virksomheders produktionsafdelinger sikres gennem:
Produktionsmetoder, godkendte råmaterialer, uddannet personale samt
intern og ekstern kvalitetskontrol.
Set Pipes har strenge retningslinjer,
der ikke tillader priskonkurrence eller
besparelser i
brugen af materiale, der kan medføre
kompromittering af produktets
kvalitet. Positiv kundefeedback og
typeprøveresultater bekræfter en
sikker og ensartet kvalitet.

Løbende udvikling i søgen efter
miljøvenlige energiløsninger og
større fokus på at beskytte og udnytte varmeenergi bedst muligt giver
Set Pipes muligheden for at deltage
i beskyttelsen af naturen og dens
ressourcer.
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Skumteknologi til produktion af
isoleringsskum omkring
forskellige medierør.
Polyurethanmaterialer, fra to komponenter, Polyol og Isosianate. Set Pipes
anvender forskellige værktøjer og
metoder afhængigt af produktet.
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Set Pipes har med fire årtiers erfaring
et solidt udgangspunkt for at håndtere projekter inden for energi- og
miljøudfordringer i de kommende år
samt fokusere på at fremstille til og
servicere det internationale marked.
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Islands geografiske placering har
gjort det muligt for Set Pipes at levere til markeder både i øst og vest.

Produktion i
Island og Tyskland
Set Pipes driver dets hoved-
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en stærk produktionsafdeling,
som håndterer produktionen af

Fabrikken i Island leverer til hjem-
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En anden moderneudstyret fabrik
ligger i Tyskland, hvor den primære
fokus ligger på produktion af præisolerede fjernvarmerør. Set Pipes
GmbH har beliggenhed i Haltern am

ISLAND

projekter på det amerikanske og canadiske marked. Islands geografiske
placering har gjort det muligt for Set
Pipes at levere til markeder både i
øst og vest.

See i Nord Rhein Westphalia
Set Piper GmbH har
en moderneudstyret
fabrik i Tyskland.

Fabrikkens beliggenhed i Europa
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