
Vi tilbyr mange former for plastsveising og deleproduksjon 
Vi sveiser PE og PP. Metodene vi benytter mest er speilsveis (buttsveis), 
ekstrudersveis og elektromuffesveis. Trenger du å løse en utfordring med 
et plastrørprodukt som ikke ligger på noe lager, så er du kunden vår.  Vi 
leverer til kunder innen vann, avløp, industri, havbruk og mye annet.
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Sveiseavdelingen
Ved sveiseavdelingen vår, med base på Skjerkøya i 
Bamble kommune, har alle operatører fagbrev og  
representerer nesten 100 år med erfaring. Vi er  
godkjent lærebedrift og tilstreber å alltid ha lærlinger. 
Vi sveiser polyetylen (PE) og polypropylen (PP). 
Metodene vi benytter mest er speilsveis (buttsveis),  
ekstrudersveis og elektromuffesveis. Trenger du å løse 
en utfordring med et plastrørprodukt som ikke ligger 
på noe lager, så er du kunden vår. Vi leverer til kunder 
innen vann, avløp, industri, havbruk og mye annet.

Vi er problemløsere
Vi er løsningsorienterte. Vår lange erfaring tilsier 
at vi har sett og lært mye som vi drar nytte av når 
utfordringene er store. Ikke minst de store eksport- 
prosjektene, med mange spesialdesignede kompo-
nenter, har gitt oss mange utfordringer som er løst på 
en slik måte at de store, internasjonale entreprenør-
selskapene helst vil bruke oss. Vi har stor respekt for 
kundens behov og legger oss i selen for å levere i tide. 

Kvalitet i høysetet
Alle sertifikater er på plass. Også utstyret blir jevnlig 
kalibrert og kontrollert. Vi er opptatte av kvalitet – det 
vi produserer skal tåle belastningene. Det fordrer både 
at vi gjør det riktig med det riktige verktøyet og at  
produktene har det riktige designet. 

Spesialprodukter
Når vi får bestilling på et produkt vi ikke har lagd tidligere, 
så går vi først inn i en prosjekteringsfase. Da kartleg-
ges alle forhold og vi utarbeider et forslag til utførelse.  
Dette kan innebære datamodellering, beregninger og 
vurderinger utført av våre erfarne eksperter. Sammen 
med kunden finner vi den optimale løsningen.Termo-
plast er et fleksibelt materiale å arbeide med. Foruten 
at sveisbarheten er god for PP og PE, kan materialene 
bores i, freses og dreies. Halvfabrikater er rør og plater 
med ulike godstykkelser. 
Det er bare fantasien som begrenser oss – og fantasien 
vår er svært god!

PIPELIFE NORGE LEVERER 
SVEISETJENESTER
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Du kan stole på Pipelife
Varianter av standardprodukter produseres ofte. 
Trenger du et 25° bend med krage og flens på den 
ene enden, så lager vi det. Må du stenge vann-
forsyningen mellom klokka 5 og 6 for å sveise inn 
en påkobling, så stiller vi opp da. Alt handler om 
å være løsningsorientert. Det spiller ingen rolle 
om dimensjonen er 20 mm, 2500 mm eller noe  
imellom – eller om SDR-klassen er fra 7,4 til 41.

Ta kontakt!
Pipelifes nettverk av distriktsrepresentanter står 
til din disposisjon. Ta kontakt med oss så tidlig 
som mulig, så kan vi bidra med vår kunnskap.

EKSEMPEL PÅ SPESIALPRODUKTER

Inntakssil 400 mm med 1000 stk 20 mm hull

Kjemikalieskap for veggmontering med ventiler og 
rør av PVC

Eksentrisk reduksjon fra 500 mm til 300 mm

Pragma Infra kum

630 mm T-rør med 500 mm avstikk og med stigerør
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VI FÅR TIL DET MESTE!

• Bend i alle vinkler
• T-rør
• Grenrør
• PE-kummer
• Inn- og utløpsarrangementer
• Reduksjoner
• Tanker
• Kundetilpassede konstruksjoner
• Sveising på anlegg

 
Typiske toleranser om ikke annet er avtalt: 
g 630 mm: +/- 30 mm og +/- 2°
710 mm g: +/- 50 mm og +/- 3°
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Skjøting av PE-rør skjer på den måte som passer best i hvert enkelt tilfelle. Vanlige skjøtemetoder er speil- 
sveising og elektromuffesveising som begge sikrer tette, strekkfaste og korrosjonsbestandige skjøter. Alternative 
skjøtemetoder er bruk av krager og flenser eller strekkfaste mekaniske koblinger.

NS 416-1, NS 416-2 og INSTA 2072 beskriver utførelse ved sveising av rørsystemer av PE og PP, kontroll av sveis og 
sveiseutstyr samt opplæring og sertifisering av sveiseoperatører.

Laboratorium -  
testing av rør og sveiseprøver

 
Pipelife har et moderne laboratorium der 
det daglig utføres kontroller og tester av 
råvarer, rør og sveiser. Dette gjøres i hen-
hold til krav i standarder og SBC. I tillegg 
blir det utført mange tester og kontroller 
på forespørsel for å vurdere kvalitet på ut-
førte sveiser og rørkvaliteten på eldre rør- 
systemer (restlevetid eller sveisbarhet).
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Kvalitetssikring i alle ledd 
Våre sveisere innehar gyldige 
sertifikater for det aktuelle 
arbeidet som utføres.

NEMKO-sertifiserte speilsveisere, 20 mm – 2500 mm
NEMKO-sertifiserte elektromuffesveisere, 20 mm – 1200 mm
NEMKO-sertifserte tråd-/ekstrudersveisere
Kontrollerte og kalibrerte sveisemaskiner
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Pipelife Norge AS er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001.
I tillegg har vi alle nødvendige sertifikater i henhold til produktstandardene. 

Produktstandarden NS-EN 12 201 omhandler rørledninger av PE for vann-
forsyning og spillvannstransport under trykk.

Pipelifes PE-rør innehar det nordiske kvalitetsmerket Nordic Poly Mark. 
Det innebærer at produksjon og kontroll skjer etter strenge regler satt av 
sertifiseringsorganet INSTA-CERT i spesielle bestemmelser for sertifisering 
(SBC) og at vi dermed også er underlagt tredjeparts kontroll av et nøytralt, 
akkreditert testinstitutt. I tillegg har rørsystem for drikkevannsforsyning dansk 
drikkevannsgodkjenning som dokumentasjon på at produktene oppfyller 
drikkevannsforskriftens krav.

Les mer på:
www.insta-cert.net, www.nordicpolymark.no og 
www.dk-vand.org
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PIPELIFE Norge AS, Hamnesvegen 97, 6650 Surnadal
T +47 71 65 88 00, E firmapost@pipelife.no, pipelife.no

Pipelife Norge AS er en del av Pipelife-konsernet, en av verdens ledende produsenter av plastrør-

systemer. Pipelife er etablert i 26 land med hele 27 fabrikker. Vårt mål er å være den ledende verdi-

skaperen i rørbransjen, og å øke folks livskvalitet gjennom å tilby verdifulle løsninger for beskyttelse 

og transport av vann og energi.

Hos Pipelife finner du som kunde det mest komplette sortimentet av rør til flere av samfunnets 

grunnleggende funksjoner:  Vannforsyning, innendørs og utendørs avløp, drenering, kabelvern og 

el-installasjon. Kontakt oss så tidlig som mulig i  prosjekteringsfasen, så hjelper vi deg med tekniske 

råd, materialvalg, logistikk og andre viktige faktorer som må på plass for at prosjektet skal bli så 

godt som mulig - for deg og brukerne!

Hovedkontor
Pipelife Norge AS 
Hamnesvegen 97
6650 Surnadal
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Stathelle
Postboks 74 Skjerkøya
3995 Stathelle
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Ringebu
Flyplassvegen 16
2630 Ringebu
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Oslo
Karoline Kristiansens vei 6 
0661 Oslo
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Trondheim
Ingvald Ystgaards veg 15
7047 Trondheim
Telefon 71 65 88 00

Pipelife Norge AS, Bergen
Nedre Nøttveit 62
5238 Rådal
Telefon 71 65 88 00

e-post: 
firmapost@pipelife.com
ordre@pipelife.com
tilbud@pipelife.com

www.pipelife.no
facebook.com/PipelifeNorge


