
ROSTFRIA INSTALLATIONER INOM PROCESSINDUSTRIN



Systemsvets utför processinstallationer samt olika serviceupp-
drag. Vår affärsidé är att leverera kvalitativt högklassiga hant-
verkslösningar. Vår huvudsakliga inriktning är installationer vid 
större fabriksbyggnationer men vi åtar oss också en mängd 
olika uppdrag inom övrig industriell service. 
Vi är verksamma inom områden såsom läkemedel, livsmedel, 
kylanläggningar, VS-installationer, maskininstallationer och 
andra områden som är i behov av rostfria installationer.

Kvalitet och dokumentation
Systemsvets är nischade inom avancerad TIG- och Orbital- 
svetsning samt rördragning där kraven på renhet, ytfinish samt 
spårbarhet och dokumentation är höga. Vi ser alltid till att våra 
svetsare har rätt kompetens för att utföra dessa arbeten. All vår 
personal får genomgå svetsarprövning enligt SS-EN 287 och/
eller SS-EN 1418. De är särskilt utbildade inom standarden ISO 
5817 för att säkerställa den kvalitet som krävs. Med hjälp av våra 
fiberoptiska utrustningar kan även svetsskarvar inspekteras in-
vändigt för att ytterligare garantera ett noggrant utfört arbete.

Att garantera en hög kompetens ställer stora krav på vår per-
sonal. För att säkerställa kvalitén på våra uppdrag så genom-
förs kontinuerligt utbildningar inom olika kvalitetsförbättrande 
områden.

Vi har en modern maskinpark som innefattar bland annat orbi-
talsvetsmaskiner, automatiska rörkapar samt egen fiberoptisk 
kontrollutrustning.



Läkemedel Livsmedel Övrig processindustri

Läkemedelsindustrin ställer höga 
krav på precision och hygien. Vi 
har utfört en stor mängd projekt 
i dessa miljöer under 30 års tid.

Vi har stor erfarenhet av monta-
ge inom livsmedelsindustrin.
Allt från mindre projekt till hela 
fabriksanläggningar.

Vi verkar även inom övrig 
processindustri, exempelvis 
kemiindustri, vattenverk, 
kylanläggningar och gas-
installationer.







Referenser
Sedan 1989 har vi utfört proffesionella installation åt många av näringslivet stora producenter. Idag har vi ca 40 
anställda som är redo för nya projekt.
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Kontakta oss för bästa resultat

Box 732
601 16 Norrköping

Besöksadress: Spårgatan 10

Växel: 011-12 00 95
www.systemsvets.com
info@systemsvets.com


