
65 år av kunskap 
och service

Agekil AB
”Vårt självklara val av grossist”

Nyo Rör & Fastighet AB
”Vi uppskattar den höga servicenivån”

Hellström Rosén VVS AB
”Stor kunskap och familjär känsla”

Med miljön 
i fokus
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Det här är INXX II –
 när design möter kvalitet.

INXX II  
KÖKSBLANDARE
Mattsvart

• Hygienspolning för att undvika bakterier i 
vattenledningar.

• Tryckbalansering för en jämn duschtemperatur.

• Hetvattenspärr som förhindrar skållningsskador.

• Finns för nät- eller batteridrift.

• Möjlighet att koppla till VMS-system och få  
koll på exempelvis vattenförbrukning.

FM Mattsson Tronic WMS 
duschpaneler – Komfort  
och vattenhygien i ett

Läs mer om Tronic WMS här: 
www.fmmattsson.com/sv/iot

https://www.fmmattsson.com/sv/
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Personligt engagemang och 
kunskap. Det är Rörpojkarnas 
ledord. Vi är uppskattade för vår 
höga servicegrad, flexibilitet 
och vårt breda sortiment. 

Men vår allra största styrka är att vi jobbar 
tillsammans, nära kunderna. Lagkänslan är 
viktig och på många sätt spelar vi och våra 
kunder i samma lag. Vi har samma mål – och 
att kunderna väljer oss gång på gång gör 
oss alla till vinnare.

I år har vi drivit verksamheten i hela  65 
år, men vi har fortfarande en drivkraft att 
 utvecklas och bli ännu bättre. I tidningen du 
håller i din hand kan du läsa mer om oss och 
våra visioner för framtiden. Du får också lära 
känna några av våra kunder och anställda.  
För vi är alla en del i laget.

Trevlig läsning
Arne Christiansson, vd

Ledare

Tillsammans mot nya mål

Snabba fakta 
om Rörpojkarna
• VVS-grossist med fokus på service & 

ROT samt energieffektivisering
• Över 18 000 lagerförda artiklar
• Egna chaufförer och egna miljögod-

kända lastbilar
• Ramavtal med Göteborg Stad
• Levererar badrum till hotellkedjor i 

Sverige, Norge och Danmark

www.rethermkruge.se  
Tfn: 010-22 00 200

I vårt sortiment hittar du:I vårt sortiment hittar du:
• • SkensystemSkensystem
• • KlammorKlammor
• • InfästningInfästning
• • MontagetillbehörMontagetillbehör
• • RörsystemRörsystem

Vi har upphängningslösningar för både  
lättare och tyngre industrisystem.  

Majoriteten av våra produkter är helt modulära  
vilket ger en ökad flexibilitet vid installation.  

Från och med årsskiftet 2021/2022 har Rörpojkarna 
en helt ny webbshop, där alla lagerförda artiklar går 
att beställa smidigt och snabbt.
www.rorpojkarna.se

Ny webbshop

MEDIA

WEBB

WEBB

WEBB

WEBB

din kommunikation partner på nätet

Denna tidning har producerats av MediaPartner.se | Ansvarig utgivare Arne Christiansson Projektledare Pelle Strömsten 
Mediasäljare Nina Rinaldo Text Josefine Antonsson Foto Thomas Jahnson Grafisk form Per-Albin Nilsson Tryck Lenanders Grafiska

Svanenmärkt trycksak 3041 0145

Klicka här 
för att se vår film!

http://rethermkruge.se
http://www.rorpojkarna.se
https://youtu.be/6JbDsq0UGHc
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GEBERIT MAPRESS

HÅLLBARA ANSLUTNINGAR
PÅ NOLLTID

Geberit Mapress pressrörssystem är ofta det mest kostnadseffek-
tiva alternativet. Det finns i koppar, rostfritt stål och elförzinkat stål. 
Installationen sker snabbt och enkelt med synlig säkerhet. 
Läs mer på geberit.se

DEN PERFEKTA
KOMBINATIONEN

GEBERIT DUOFIX OCH IFÖ SPIRA

Geberit Duofix inbyggnadsfixtur kombi-
nerad med Ifö Spira Art Rimfree® vägg-
hängd WC, helt utan spolkant. Matchas 
med en elegant spolplatta från Geberit.. 
Läs mer på geberit.se och ifo.se

http://geberit.com
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Din projektpartner
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Bröderna Agne och Erland Christiansson var i VVS-bran-
schen när de fick nys om en bra affärslokal på Övre 
Husargatan. För att komma över den var de tvungna att 
köpa paraply- och käppaffären som fanns på adressen. 
Som tur var blev sommaren 1956 rejält blöt, så de sålde 
snabbt av lagret och kunde sedan slå upp dörrarna för 
VVS-butiken Rör & Armatur.

Personlig service och kunskap var brödernas ledord, något 
som snabbt gjorde deras butik populär. Däremot fastnade inte 
firmanamnet i kundernas medvetande. Bland Göteborgs rörläggare 
var bröderna kort och gott ”pojkarna” – därav namnet Rörpojkarna. 
Butiken blev snabbt en populär mötesplats och därför spreds en 
hälsningsfras i den lokala rörbranschen:
Vi ses hos Rörpojkarna! 

Historik

Det började med 
en paraplyaffär

Ledare

 Övre Husargatan 1972.

Stora Brödhallen som blev Rörpojkarnas 

lasthall 1972. 

Västra Frölunda 1987.

En av grundarna, Erland   

Christiansson  i slutet på 60-talet.

 Rör Armatur Övre Husar-

gatan 1956.

http://svedbergs.se
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Differenstryckmätare
i smartare material 
Blyfritt är framtiden och vi är stolta över  
att presentera nykomlingen AT 1812A  
i vårt VIRIDI-sortiment.  

Produkten med
iSundaHus

Service, hög kunskap och snabba leveranser – 
det är Rörpojkarna.

– Vi är en fullsortimentsgrossist med vvs- 
material och finns på två ställen i Göteborg.  
Vi jobbar nära våra kunder och brinner  verkligen 
för att ge bästa möjliga service. Hos oss finns 
 alltid kunnig personal vid disken redo att hjälpa 
till. En viktig del i den personliga  servicen är 
 också turbilarna som tre gånger varje dag 
 levererar varor på avtalad plats, säger Arne 
Christiansson, vd.

Det unika med Rörpojkarna är inte bara den personliga 
servicen och personalens goda materialkännedom, utan 
också det breda sortimentet. 

– Vi vågar lagerföra produkter som andra inte har på 
sina lager. Med cirka 18 000 lagerlagda artiklar har vi det 
bredaste VVS-sortimentet i Göteborg. ”Om inte Rörpoj-
karna har det är det ingen som har det”, brukar man säga. 
Vi är kända för att ha gamla saker i lager och vi ser till att 
kunderna får det de vill ha, säger Arne Christiansson.

Även om Rörpojkarna är ett begrepp i VVS-branschen 
finns inga planer på att slå sig till ro. Det pågår hela tiden 
ett utvecklingsarbete med olika satsningar för att möta 
dagens och framtidens krav.

– Vi är en traditionell VVS-grossist med fokus på service- 
och Rot-sektorn och ser en god framtid inom energieffek-
tivisering.

Affärsidé

Stor branschkunskap och service

”
Hos oss finns alltid kunnig personal vid disken redo 
att hjälpa till. En viktig del i den personliga servicen 
är också turbilarna som tre gånger varje dag levererar 
varor på avtalad plats.

http://armatec.se


www.rorpojkarna.se 7

Vi är ledande på 
speciallösningar 

inom VA/VVS 
i Sverige!

Välkommen att kontakta oss!
www.ibeco.se

Tord Holmgren jobbar som säljare hos Rörpojkarna 
sedan hela 32 år tillbaka.

– Jag träffar kunder, räknar på offerter för större 
projekt och tar fram priser. Dessutom spenderar jag en 
del tid ute på lagret. Eftersom jag jobbat som rörläg-
gare själv har jag mycket kunskap och kan svara på de 
flesta av våra kunders frågor, säger han. 
Variationen är det bästa med jobbet, tycker Tord.

– Jag sitter vid datorn en hel del, men står också 
vid disken och träffar kunder. Det är socialt och kul, 
jag gillar mixen. Dessutom har jag trevliga kollegor. Vi 
trivs tillsammans och har en bra gemenskap. Alla har 
bred kunskap kring materialet och det är sällan någon 
som slutar.  
Något annat Tord uppskattar är att Rörpojkarna är ett 
relativt litet företag, vilket leder till korta beslutsvägar.  
– Det är väldigt nära till beslut, inga långa omvägar. 

Personal 
Kunnig och service -
inriktad personal
Personalen är Rörpojkarnas viktigaste tillgång.  
Vi gillar att kunna leta fram udda artiklar och lösa våra 
 kunders problem. Vi finns representerade på två platser 
i Göteborg; Gustaf Melins Gata och Norra Ågatan. På 
båda platserna har kunderna frihet att själva plocka 
varor direkt från hyllorna. Samtidigt finns alltid kunnig 
personal nära till hands, redo att hjälpa till. 

Tord Holmgren, säljare 

Alla här har bred kunskap

http://ibeco.se
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LÅT OSS SKAPA BÄTTRE  
VÄRMESYSTEM – TILLSAMMANS 
 SKAFFA RÄTT LÖSNING OCH SUPPORT FÖR ALLA UTMANINGAR

Oljud, ojämn värmefördelning, ineffektiva värmesystem, magnetit – 
värmesystemet innebär ofta utmaningar som måste lösas. Men så behöver det 
inte vara. I vårt Grundfos Lab, visar vi lösningar som är utformade för att minimera 
eller till och med eliminera denna typ av utmaningar, vilket gör din vardag enklare. 
Tillsammans kan vi skapa bättre värmesystem. Det är dags för en förändring.   
Upptäck mer på grundfos.com/se
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Elegant termostat till handdukstorken i badrummet eller en 
robust termostat för skolbyggnaden. Vi har termostater för 
alla typer av byggnader och applikationer.

Gemensamt för dem alla är det vätskefyllda sensor
elementet med hög ställkraft och noggrannhet. 

Läs mer på www.imi-hydronic.se

IMI Hydronic Engineering AB
Tel 020 81 00 22

support.se@imihydronic.com
www.imihydronic.se

Vilken termostat 
passar bäst för 
ditt projekt?

http://imi-hydronic.com
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V6 - ETT KOMPLETT, FLEXIBELT OCH  
VATTENSKADESÄKERT SYSTEM  

- I OCH UTANFÖR VÄGG

VÄGGENOMFÖRINGSSYSTEMV6

KAN ERSÄTTA 
SKRYMMANDE 
FÖRDELARSKÅP

M
ER

 IN
FO

RMATION & FILM

NYA NAUTIC – VÅR MEST HÅLLBARA  
BLANDARE NÅGONSIN

SYSTEM VATETTE SÄTTER STANDARDEN FÖR 

FRAMTIDENS TAPPVATTENSYSTEM  

• BÄSTA ENERGIKLASS

• NYTT UTFÖRANDE UTAN FJÄDER

• LÄTTINSTALLERAD MED SNABBMUTTER

• NU MED KALLSTART

LÄS MER HÄR

http://gustavsberg.com
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Rörpojkarnas filial i Gårda är ensam grossist 
i centrum och det går snabbt och lätt att 
svänga förbi. 

– Här finns hela grundsortimentet förutom 
de allra tyngsta produkterna. Vårt sortiment 
är både brett och djupt – vi har många 
produkter av samma sort och klarar att flera 
kunder kommer och köper samma typ av 
produkter samtidigt, säger Jens Rosendahl, 
filialansvarig. 
Jens och hans kollegor kan sortimentet utan 
och innan och ger gärna tips och råd.

– Jag har varit i branschen sedan 1990, så 
en hel del har ju fastnat. Det gäller att vara up 
to date kring nya produkter men samtidigt ha 
kunskap om det gamla. Vi försöker också vara 
nyfikna och lyhörda för kundernas önskemål, 
säger han. 

Jens trivs med jobbet, som han tycker är 
fritt, roligt och omväxlande.

– Det är nya utmaningar varje dag! 

Som lageransvarig har Rickard Nordengren 
huvudansvar för Rörpojkarnas lager. Han har 
jobbat drygt 20 år i företaget – de första 14 
som chaufför.

– Det bästa med jobbet är att det är så 
flexibelt. Jag får göra många olika saker. Det 
är utmanande, varierande och hinner aldrig 
bli tråkigt, säger han. 

Utöver att ha koll på lagret jobbar Rickard 
med kunder vid disken, lägger beställningar, 
godkänner fakturor och mycket annat. 

– Jag gillar att jag kan påverka min arbets-
situation och tycker om gemenskapen här. 
Vi är ett väldigt gott gäng här som trivs bra 
tillsammans. Vi jobbar tajt ihop och ses både 
på jobbet och privat. Alla är på samma nivå, 
säger han. 

Rickard tycker också att de goda relatio-
nerna till alla kunder är ett plus. 

– Vi känner våra kunder väl. Vår styrka är 
att vi är så flexibla och alltid försöker möta 
deras önskemål, oavsett vad det handlar om. 

Jens Rosendahl, filialansvarig Gårda

Enda grossisten innanför tullarna

Rickard Nordengren, lageransvarig 

Utmanande och varierande

”
Vi är ett gott 
gäng som jobbar bra 
tillsammans.
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Purmo - din systemleverantör

PURMO GROUP SWEDEN AB

Våra värmesystem och kylsystem är utformade för att erbjuda 
de högsta nivåerna av inomhuskomfort och effektivitet.

Handdukstorkar 
för vatten och el

Prefabricerade 
fördelarskåp

Statiska och dyna-
miska balanser-

ingsventiler

För att se resten av vårt sortiment, gå in på www.purmo.se

Radiatorer med 
flexibla lösningar

RUM FÖR DIG
INR står för premium nordisk badrumsdesign med en intelligent insida 
- skapat i material som håller för hemmets tuffaste miljö i minst 15 år. 

inr.se

Läs mer på
www.poloplast.se

Ett litet handgrepp för 
montören. Ett stort 
framsteg för branschen.

Med POLO-KAL XS sparar montörer  
tid och slipper irritation.  
Ett revolutionerande rörsystem som 
monteras i en handvändning utan  
varken glidmedel eller måttband. Alltid. 
Överallt. Och med tusentals nöjda kunder.

Framsteg 
och fördelar

Inomhusavlopp

POLO-KAL  XS

Inserat_POLO-KAL_XS_SE_90x273_210810.indd   1Inserat_POLO-KAL_XS_SE_90x273_210810.indd   1 10.08.21   14:2210.08.21   14:22

http://purmogroup.com
http://inr.se
http://poloplast.com
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Exklusiva väggnära golvbrunnar - ClassicLine
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Sirpa Ferdell är ekonomichef hos Rörpojkarna. 
Hon jobbar med frågor kring ekonomi, perso-
nal och administration, dessutom ansvarar hon 
för miljöarbetet. Hon leder också olika typer av 
projekt, bland annat projektet med Rörpoj-
karnas nya webbshop som implementeras 
årsskiftet 2021/2022. 

– Vi är en väldigt platt organisation och job-
bar nära våra kunder. Det är det som gör vårt 
bolag så fint. Det är familjärt, vi är alla delaktiga 
och kan vara med och påverka, säger hon. 

Sirpa har arbetat hos Rörpojkarna i sju år, 
och det hon uppskattar mest med jobbet är 
variationen.

– Jag jobbar med väldigt olika saker, det är 
högt och lågt. Allra roligast är när jag får hjälpa 
våra kunder och underleverantörer på olika 
sätt, säger hon. 

Sirpa berättar också att miljöarbetet ligger 
henne varmt om hjärtat.  

– Vi har varit miljöcertifierade i många år 
och utvecklas på det här området hela tiden. Vi 
har ett miljötänk i allt vi gör och försöker även 
få våra kunder att tänka på miljön.   

Sirpa Ferdell, Ekonomichef

Miljöarbetet ligger mig varmt om hjärtat

”
Vi har ett miljötänk i allt 
vi gör och försöker även 
få våra kunder att tänka 
på miljön.   

http://jafo.eu
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Jonatan Bake är driftschef på Qsec Sverige AB, ett företag som jobbar 
med energieffektivisering i bland annat Göteborg, Malmö och Stock-
holmsområdet. 

– Det som skiljer Rörpojkarna mot de större grossisterna är mäng-
den personal på golvet. Det finns fler innesäljare här som hjälper oss 
att hitta det vi behöver. Vi behöver inte gå och rota bland hyllorna en 
halvtimme, det finns alltid någon att fråga och många i personalen har 
otroligt mycket kunskap, säger han och fortsätter: 

– Det känns också genuint. Jag skulle vilja likna Rörpojkarna vid 
en modern lanthandel. Att handla över disk på det här sättet saknar 
motstycke i branschen. Det är roligt att handla här, vi har lärt känna 
säljarna och blir alltid väl bemötta. Dessutom har Rörpojkarna konkur-
renskraftiga priser och stora lagerkvantiteter, vilket är viktigt för oss.  

Alexander Johansson är delägare i VVS och Energi i Väst AB sedan 3 år 
tillbaka, ett företag som jobbar med allt från service och renoveringar till 
nybyggnation. 

–  Jag har handlat hos Rörpojkarna i 12 år, ända sedan jag började i 
branschen. De har ett bra utbud – de har grejer som inte andra har, till 
exempel udda kopplingar och liknande. Personalen har också otroligt 
mycket kunskap.  Det är den goda servicen och expertisen som gör att 
vi kommer hit. 

Nyo Rör & Fastighet AB i Mölnycke utför badrumsrenoveringar, reparationer, 
bygger kylcentraler med kylsystem med mera. Niklas Olsson, ägare, berättar att 
de valt Rörpojkarna som grossist av flera anledningar. 

– Vi uppskattar den höga servicenivån och kunskapen. Personalen vet vad 
produkterna på hyllorna är till för. Dessutom har jag känt personalen länge, 
jag har handlat här i 30 år och det blir ju på ett helt annat sätt när man känner 
varandra. En annan fördel är deras leveranser. Om vi vill ha något levererat till 
en adress 07.15 är de där 07.15. De stora grossisterna kan inte alls garantera 
leveranstider på samma sätt.

Kunder
Nyo Rör & Fastighet AB

Vi uppskattar den 
höga servicenivån

Qsec Sverige AB

Det är roligt 
att handla här

VVS och Energi i Väst AB

Vi kommer hit för 
 servicen och expertisen
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Agekil AB arbetar med råttproblem, provisoriska avloppsystem och renove-
ringar av avloppssystem samt skyddsrum, med målet att skapa långsiktigt 
hållbara fastigheter som människor vill bo i. Jan Ferdell, delägare och Sebas-
tian Hilding, arbetsledare, berättar att Rörpojkarna länge varit deras självklara 
val när det kommer till grossist. 

– Hos en större grossist får du en scanner och måste själv plocka ihop 
varorna. Här erbjuds mycket bättre service. Vi kan bolla lösningar med per-
sonalen och de ser till att vi får rätt delar. Det sparar oss både tid och pengar. 
Rörpojkarna har stor kunskap och bra produkter. Vi uppskattar också att det 
är så familjärt, det är alltid trevligt att komma hit. 

Hans Hellström och Martin Rosén på Hellström Rosén VVS AB, som mesta-
dels jobbar mot nyproduktion, har lång och god erfarenhet av att handla 
hos Rörpojkarna. 

– Jag var här första gången redan 1979, då som anställd i ett annat före-
tag. Här får man alltid snabb hjälp och den personliga servicen är fantastisk. 
Det finns inget som slår den! Kunskapen är stor och det är trevligt med den 

familjära känslan. Här är du inte en i mängden, menar Hans.
– Rörpojkarna har väldigt exakta utkörningar, något som vi också 

uppskattar. Dessutom är de alltid behjälpliga i garantiärenden – om en 
produkt går sönder följer de upp det. Sådant kan ta mycket tid annars. 
Prisnivån är bra och vi köper nästan 100 procent av de produkter vi 
behöver här. 

Agekil AB

Rörpojkarna har kunskapen 
och produkterna

Hellström Rosén VVS AB 

Här är du inte en i mängden”
 Rörpojkarna har  väldigt exakta 
utkörningar. Dessutom är de alltid 
behjälpliga i garantiärenden. 
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Richard Öjersson och Freddie Öjersson är brö-
der och delägare i Åby VVS Installation AB, ett 
familjeföretag med fem anställda som utför alla 
typer av jobb som rör VVS-installationer. 

– Pappa började handla hos Rör pojkarna 
väldigt tidigt och vi har känt folk här  sedan 
barnsben. Det finns mycket kunskap i före-
taget. Servicen de erbjuder är fantastisk och 
personalen är extremt kompetent. De har 
verkligen koll på sina produkter. 

– Vi gillar att Rörpojkarna är mer flexibla än 
andra grossister. De engagerar sig verkligen i 
sina kunder och kan ge en helt annan service 
än andra. Vi uppskattar också att det finns 
möjlighet till utkörning.

Tillgängligheten är bra och i regel finns allt 
vi behöver här. 

Anton Eurén är ägare och arbets ledare 
för Kungsbacka Rör AB, ett relativt 
nystartat VVS-företag som jobbar mycket 
med service, ombyggnationer och 
energi besparingsinstallationer. 

– Rörpojkarna är litet och familjärt, 
och det finns stor kompetens hos perso-
nalen. Här får vi alltid bra hjälp. Många i 
personalstyrkan har jobbat som rörläg-
gare själva och är extremt kunniga. De 
är väldigt duktiga på delar och kan svara 
på det mesta vi funderar på. Det är både 
smidigt och tidseffektivt att kunna få svar 
på sina frågor snabbt. Rörpojkarna känns 
mer som en butik än en grossist. 

Kungsbacka Rör AB

Familjärt och personligt

Åby VVS Installation AB

Mer flexibla än andra grossister

”
De är väldigt  duktiga 
på delar och kan 
svara på det mesta vi 
funderar på. 

”
Personalen är extremt 
kompetent.
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Upptäck mer på proffs.nibe.se

Installera framtidens  
energilösningar
Vill du vara med och bidra till en bättre värld? Med lösningar från NIBE kan du 
förse dina kunder med värme, kyla, ventilation och varmvatten genom förnybar 
energi. Hjälp dem att uppgradera sitt värmesystem i tid för att skapa ett 
behagligt inomhusklimat till låg kostnad och inverkan på miljön.

http://nibe.se
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Vår smarta reglering 
ger 20% lägre 
energikostnader

Uppgradera enkelt din  
golvvärmereglering till  
Uponor Smatrix Pulse 
• Enkel installation via appen

• Få jämnare temperatur i ditt hem

• Ha full koll på din 
energiförbrukning

• Upp till 20% lägre energikostnader

• Gör ditt hem smartare

http://uponor.com
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KOMPAS GOLVSTÅENDE TOALET T -  DESIGN AV HEE WELLING

//  RIMLES S //  KONDENSFRI 
INNERCISTERN

//  DUBBELSPOLNING 
3-4,5 L

//  T ILLVAL:  HÅRDSITS 
MED SC & QR

RSK: 7803018 
*Hårdsitsen på bilden är ett tillval, mjuksits ingår som standard

http://laufen.se
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LK Golvvärme passar perfekt både vid nybygge och renovering.  
Den kan installeras överallt, oavsett bjälklag eller typ av golv, och har 
en livslängd som är minst lika lång som husets. Trygg, vattenburen 
och miljövänlig lösning som är enkel att installera.

Vi har färdiga lösningar för bl.a:

• Uterum
• Enstaka rum
• Nyproduktion
• Renovering med krav på låg bygghöjd
• Varma badrumsgolv på sommaren
• Styrning via mobil

Sprid värme i ditt hem med LK Golvvärme

Röststyr din golvvärme 
med Google Home. Skanna 

QR-koden för att se film.

http://lk.nu
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PURUS PRO LINE - UTVECKLAD MED 
VVS-INSTALLATÖREN I FOKUS 

www.purus.se/pro

Marcus Josefsson är chaufför hos Rörpojkarna sedan 
sju år tillbaka. Han berättar att han gör sitt yttersta för 
att ge alla kunder bästa möjliga service:

– Jag försöker hela tiden lära mig mer för att kunna 
svara på våra kunders frågor. Många uppskattar oss för 
vår service, kunskap och våra exakta utkörningar.

Vi är de enda som jobbar på det här sättet. Kunderna 

kan få grejerna direkt. 
Det bästa med chaufförsjobbet är att det är så 

socialt, tycker Marcus.
– Det är väldigt omväxlande och nya äventyr varje 

dag. Jag träffar hela tiden mycket folk och gillar den 
sociala biten – jag har lärt känna jättemånga kunder. 
Det känns väldigt familjärt. 

Marcus Josefsson, chaufför

Kunderna uppskattar 
våra exakta utkörningar

Med hjälp av egna chaufförer och turbilar levererar Rörpojkarna 
tre gånger om dagen i hela Storgöteborg. Vi har även planerade 
transporter till andra städer i närområdet. 

Tack vare chaufförerna kan vi se till att servicen är på topp 
hela vägen – från lagerhyllorna ända till platsen där produkterna 
ska monteras. Att kunna erbjuda flexibla leveranser och person-
lig kontakt är viktigt för oss.     

Chaufförer 

Chaufförer skapar 
personlig kontakt

http://purus.se
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Visste du att redan 1973 presenterade vi den första 
mätarkonsolen och 1986 lanserades den första 
parallellkopplade konsolen på den svenska marknaden.

Beulco Armatur lagerför konsoler upp till fyra mätare och  
givetvis specialbygger vi efter dina behov.
 
I sortimentet finns även parallellkopplade konsoler,  
konsoler för lägenhetsmätning IVM och vattenmätartillbehör. 

Besök oss för mer information www.beulcoarmatur.se

  Först och störst

Rörpojkarna.indd   1Rörpojkarna.indd   1 2021-06-14   16:02:302021-06-14   16:02:30

http://trio-perfekta.se
http://beulcoarmatur.se
http://ezze.se
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Tryckoberoende 
styrventil

Ett enkelt och energieffektivt 
 alternativ i värme- & kylsystem

siemens.se/hit

• Sträva efter att våra transporter uppfyller våra miljökrav.
• Öka andelen sorterat avfall och minska den totala mängden 

avfall.
• Kunderna skall känna sig trygga med att de varor vi säljer är 

väl dokumenterade och spårbara.
• Vi ger alltid kunderna råd om alternativa miljövänliga varor 

direkt vid butiksdisken.
• Vi har täta kontakter med våra leverantörer om produkternas 

innehåll.
• Vid inköp av kontorsmaterial, livsmedel samt förbruknings-

material i så lång utsträckning som möjligt välja miljövänliga 
alternativ.

• Utbilda personalen kontinuerligt för att ständigt förbättra 
vårt miljöarbete och kunna ge bättre kunskap och service till 
våra kunder.

Miljöpolicy 

Med miljön i fokus
Miljöarbetet har alltid varit viktigt för Rörpojkarna. Vi är miljödiplomerade sedan 
många år tillbaka och arbetar systematiskt och aktivt med miljöplanen som  omfattar 
alla  aspekter av verksamheten – allt från miljödeklarerade produkter till den egna 
 återvinningsstationen. Vi tar stort miljöansvar för allt vi gör, och försöker hela tiden 
 utveckla miljöarbetet. Inte minst vid val av samarbetspartners. Som ett led i vårt 
miljö arbete ser vi till att de varor vi säljer och bilarna vi transporterar dem med är så 
 miljövänliga som möjligt. Gällande miljölagstiftning är en miniminivå i vårt miljöarbete.

Vår miljöpolicy
I vår strävan att minska vår negativa påverkan 
på miljön ska vi på AB Rörpojkarna:

http://www.siemens.se/hit


Huvudlager och kontor 
i Västra Frölunda
Gustaf Melins Gata 3 
Filialen i Gårda 
Norra Ågatan 10

031-734 17 00 
info@rorpojkarna.se 
www.rorpojkarna.se

Arne Christiansson
VD
031 – 734 17 02
arne@rorpojkarna.se

Lena Svärdström
Leverantörsreskontra
031 – 734 17 05
lena@rorpojkarna.se

Roger Karlsson
Lager, order
031 – 734 17 08
lager@rorpojkarna.se

Jens Rosendahl
Filialansvarig Gårda
031 – 734 17 23
 0706 – 49 88 70
jens@rorpojkarna.se

Tord Holmgren
Säljare
031 – 734 17 07
tord@rorpojkarna.se

Elisabeth Gustavsson
Kundreskontra, växel
031-734 17 04
elisabeth@rorpojkarna.se

Christoffer Wake
Lager, order
031 – 734 17 09
lager@rorpojkarna.se

Sirpa Ferdell
Ekonomichef
031 – 734 17 01
sirpa@rorpojkarna.se

Maria Gustafsson
Kundreskontra, växel
031-734 17 06
maria@rorpojkarna.se

Niklas Molinder
Lager, order
031 – 734 17 12
lager@rorpojkarna.se

Mikael Wahlén
Lager Gårda
031 – 734 17 21
garda@rorpojkarna.se

Jim Moberg
Säljare
031-734 17 16
jim@rorpojkarna.se

Rickard Nordengren
Lageransvarig, inköp
031 – 734 17 15
rickard@rorpojkarna.se

Marcus Josefsson
Chaufför
031 – 734 17 00
0705 – 49 88 73

Alessander Galambosi
Lager
031 – 734 17 11
lager@rorpojkarna.se

Philip Lewin
Lager, inköp
031 – 734 17 22
lager@rorpojkarna.se

Madeleine Lagnerup
Chaufför
031 – 734 17 00
0705 – 49 88 72

Klicka här 
för att se vår film!

https://youtu.be/6JbDsq0UGHc

