Det självklara
VALET

VI GER LIV TILL FASTIGHETER
När jag ser den första annonsen som min
morfar Folke och hans bror Arvid hade i
Piteå-Tidningen den 30 juni 1947, där de
högaktningsfullt skriver att de öppnar en
rörledningsfirma imorgon, så är det svårt att
inte bli stolt. Stolt över vad Folke och sedan
hans barn åstadkom, och stolt över att vi i
tredje generationen nu har fått ta över rodret.
Infjärdens Värme AB, IVAB, är idag fortfarande
ett familjeföretag, men som kommit att
leverera rikstäckande tjänster inom
rörbranschen. Vi erbjuder totalentreprenader
och enskilda lösningar inom VVS, industri,
verkstad, sprinkler och energi. Vi ser kort sagt
till att din fastighet håller värmen och har
rinnande vatten i kranarna.
Vår familj växer hållbart
Från vår huvudanläggning i Piteå har vi vuxit
till att idag även bestå av nio filialer, från
Roknäs via Stockholm och ner till Hässleholm.
På så vis täcker vi hela Sverige med vår
expertis. Tillsammans med våra dotterbolag
Nordtool AB och Norrländska Industri AB, NIAB,
erbjuder vi både bredd och spets.

Då jag från början är en ekonom kanske jag
borde skriva ut några finansiella nyckeltal som
koncernen har, kanske prata om vinstmarginal,
soliditet eller kassalikviditet. Jag tänker istället
bara nämna en siffra, 154. Det är nämligen
så många guldklockor som IVAB-koncernen
hittills har delat ut. Den siffran tycker jag säger
mycket om IVAB. Att IVAB-koncernen är ett
familjeföretag, ett företag där de anställda
trivs och stannar kvar.
Även om vi har vuxit till att idag ha både
affärsnätverk och kapacitet att leverera
tjänster nationellt som internationellt har vi
en stabil, hållbar och långsiktig tillväxt – precis
som en familj ska fungera. Från oss kan du
alltså alltid vänta dig en partner som sätter
kvalitet och nära dialog i första rum, allt för
att du i slutändan ska känna att IVAB är det
självklara valet.
Mer om detta, och mycket annat, i denna
broschyr. Trevlig läsning!
Hälsningar,
Erik Nilsson, vd

%
100
hållbart
Visst har vi 100% förnybar el, snabbt bredband, bekväm
fjärrvärme och stabilt elnät, men framför allt är vi en del
av något större. Vi har vuxit upp med Piteå, vill bidra till
lokal utveckling och alltid investera för Pitebornas bästa.

www.ivab.com
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Ett komplett plåt- och ventilationsföretag
med högsta tekniska kompetens och
största engagemang.

www.ivab.com
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ÖVER 70 ÅR AV UTVECKLING
OCH FRAMSTEG
Infjärdens Värme har en gedigen historik, fylld av milstolpar som
berättar om utveckling och framsteg inom rörbranschen. Från
grundandet 1947, till våra första utlandsjobb på 60-talet, och
uppstarten av nya verksamhetsområden fram till och med idag.

1947

2009
1963

Den enskilda firman
Infjärdens
Värme startas
av bröderna
Arvid och Folke
Westerberg i
Sjulnäs, 15 km
från Piteå.

Vi utökar vår
verksamhet
med en Energiavdelning
där vi är med
och utvecklar
teknik för
förgasning av
träpulver.

1977

Den första filialen utanför
Piteå startas
upp i Sölvesborg, 155 mil
från huvudkontoret.

1991

Verktygstillverkaren
Nordtool Ab
köps in som
dotterbolag
till IVAB.

Verkstadsbolaget NIAB blir
dotterbolag
till IVAB.

1962

1964

1987

1993

Första filialen
köps in,
Rörbolaget
i Piteå, med
fem man.

Huvudkontoret flyttar
in till Piteå
centrum i nya
lokaler på
Fläktgatan
11, där vi
fortfarande
befinner oss
idag.

Arbete i Bulgarien, komplett verkstad,
ett av många
utlandsjobb vi
utfört genom
åren.

Sprinklerverksamheten
startas och
det första
projektet blir
PRIX-huset i
Piteå.

”Tredje familjegenerationen tar över
stafettpinnen för att fortsätta leda
Infjärdens Värme mot nya milstoplar.“

2017
Tredje familjegenerationen
tar över
stafettpinnen för att
fortsätta leda
Infjärdens
Värme mot
nya milstolpar.

FOTO PETER CEDERLING

Vissa saker måste alltid fungera!
Vi fixar vatten till morgonduschen även när ledningen är trasig
Proco Services är ett ledande tjänsteföretag som utför blockering och anborrning på trycksatta
rörsystem inom alla branscher. Vi ser till så att kapaciteten i ert VVS-system eller fjärrvärmeoch fjärrkylanät upprätthålls vid reparation, omläggningar och omkopplingar oavsett tid på året.
För mer information kontakta oss på telefon 08 734 05 80 eller gå in på vår hemsida www.proco.se.
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YRKESSTOLTHETEN – VÅR DRIVKRAFT
Vår affärsidé är tydlig. IVAB ska med kunskap och resurser tillfredsställa kundens behov
avseende kvalitet, funktion, driftsekonomi och miljö, oavsett om det gäller special- eller
helhetslösningar.
Kunskap säkerställer vi genom att låta våra erfarna medarbetare vidareutbilda våra lärlingar,
vilket bidrar till den enorma kunskapsbank vad gäller allt som rör VVS- och industri vi förfogar
över. Resurserna säkerställer vi genom bland annat tillväxten av filialer och dotterbolag – som
tillsammans utgör IVAB-familjen.
Tack vare vår gemensamma drivkraft – yrkesstoltheten, levererar vi i slutändan en produkt som
håller högsta kvalitet. Det är så vi förverkligar vår vision – att vara det självklara valet.

Kyl- och frysanläggningar
Vätskekylaggregat
Luftkonditionering
Luft/luftvärmepumpar
Specialanpassade kylaggregat

Bygg- och entreprenadföretag
Kontor • Butiker • Privatpersoner

Fläktgatan 9, 941 47 Piteå
070-514 00 58 • info@kylteknik.se • www.kylteknik.se

070-25 12 601 • lotta@nordellsstad.com
www.nordellsstad.com

www.ivab.com
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I VA B-familjen!

”Hos oss jobbar en sammansvetsad
grupp duktiga och engagerade
hantverkare med kundnöjdhed i
främsta rum.”
IVAB Roknäs

”Vår styrka ligger i att vi är ett gäng som
drivs av ett intresse för dem vi arbetar
med och mot. Vi kan också hjälpa till
med allt inom VVS, för att tillgodose våra
kunders önskemål till fullo.”

”Med VVS, kyla, energi, sprinkler,
industri och butik som tjänster får
vi ofta höra att vi är Umeåregionens
mest kompletta VVS-leverantör. Det är
något vi värdesätter högt.”

IVAB Hallsberg

IVAB Holmsund

”Genuinitet och pålitlighet, som bidrar till
gemenskap, glädje och sammanhållning.
Så har vi i Tierp alltid jobbat, något vi är
mycket uppskattade för.”
IVAB Tierp

”Vi är det lilla företaget som rör sig
över stora ytor av Mälardalen. Tack
vare vår placering och att vi är en
del av IVAB-familjen kan vi genom
samarbeten ta oss an små som stora
projekt.”
IVAB Köping

”Vi får ofta höra att våra jobb håller hög
kvalitet, något vi självklart är mycket
glada för, då vi alltid strävar efter
långsiktiga samarbetsrelationer.”
IVAB Uppsala

”Vi är din lokala rörfirma i innerstaden.
Vi tar oss an allt från stora
entreprenader till hallar, förskolor,
med mera. Genom vårt läge kan vi
snabbt vara på plats.”
IVAB Stockholm

”Vår filial drivs av god planering och
struktur. Vi har en växande erfarenhet
av noggrann projektering och gedigen
kunskap inom VVS.”
IVAB Sala

”I Hässleholm är vi
lösningsorienterade, flexibla och
lyhörda. Vi är ett glatt gäng som
inte ser några begränsningar på ett
projekts storlek.”
IVAB Hässleholm

TIO ORTER – FRÅN PITEÅ
TILL HÄSSLEHOLM
Genom våra filialer kan vi ta oss an projekt i hela Sverige. Ända sedan den första filialen
öppnande 1963 har vi vuxit utefter marknadens efterfrågan, hela tiden med strävan efter att
vilja ta oss an och bemöta önskemål från kunder över hela landet.
Precis som det familjeföretag IVAB är fungerar även våra filialer som familjemedlemmar, som
kompletterar och hjälper varandra med kunskap och resurser genom effektiva samarbetsformer.
Vi finns i:
•

Piteå

•

Hallsberg

•

Roknäs

•

Sala

•

Holmsund

•

Uppsala

•

Köping

•

Stockholm

•

Tierp

•

Hässleholm

Vi är experter på
isolerings- och
plåtarbeten för
industrin

www.isotechab.se

VVS-BUTIKEN I PITEÅ
Under 70-talet byggde vi ut vår huvudanläggning i Piteå så att våra verkstads-,
butik- och lagerlokaler utökades med 3 000
kvadratmeter. Sedan dess har vi utvecklat
samtliga verksamhetsområden.
Idag är vi medlem i Sveriges största VVS-kedja
– Comfort. Detta är både en kvalitetsstämpel
och innebär att vi har ett stort utbud av
produkter inom VVS. Vi stoltserar även med ett

enormt lagerutrymme. Vi har både de senaste
produkterna såväl som reservdelar till äldre
modeller.
I vår butik kan du även få hjälp med att rita
upp och planera ditt badrum, som vi därefter
gladeligen tar oss an och installerar. Genom
goda samarbeten med snickare och elektriker
ser vi till att vara den första kontakt du
behöver för att få det badrum du önskar.

Vi har inte allt, men nästan

www.ivab.com
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Vi har plats för fler
nöjda kunder.
Välkommen till oss.
Uddmansgatan 10, Piteå
0911-23 18 40
handelsbanken.se/piteå

www.ivab.com
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10 ORTER, SAMMA
LAGKÄNSLA
Även om vi är verksamma över tio orter i Sverige präglas alla våra
filialer av samma familjära lagkänsla. Det spelar alltså ingen roll
var du befinner dig i landet. Du kommer alltid bli bemött av samma
IVAB-anda oavsett om du kontaktar oss i Holmsund, Uppsala
eller Köping.
En anda som kan beskrivas med tre ord: engagemang,
långsiktighet och prestigelöshet. Vår organisation
är platt och bjuder in till stor handlingsfrihet.
Vi vill att alla våra anställda ska ta initiativ
och komma till tals.

”I VA B-andan karaktäriseras
av engagemang, långsiktighet
och prestigelöshet.”

FLERA GENERATIONER AV
ERFARENHET OCH KUNSKAP
Det yttersta beviset på att IVAB-andan uppskattas är vår låga
personalomsättning. Samtidigt erbjuder vi ett stort utrymme
för praktik och lärlingsplatser. Detta innebär att vi både har
gymnasiestudenter som tar sina första yrkessteg såväl som
hantverkare med fem årtiondens erfarenhet av VVS-branschen
arbetandes sida vid sida. En kombination som skapar en
arbetsplats med potential för enormt erfarenhetsutbyte och
fortsatt personlig utveckling för samtliga generationer.

Fläktgatan 26, Piteå • 0911-21 14 15
www.svetsprodukter.se

www.ivab.com
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VVS – FRÅN VÄRME TILL KYLA,
FRÅN INDUSTRI TILL NYPRODUKTION
IVAB:s VVS-tjänster karaktäriseras av
problemlösande flexibilitet och effektiv
leverans. Vår kapacitet bidrar till att vi kan få
ut våra hantverkare kvickt, för att starta upp
och slutföra ett projekt enligt den tidsram kund
önskar.
Vi erbjuder produkter och lösningar inom alla
branscher – från industrier till sjukhus, fastigheter, gruvor, kylanläggningar, nyproduktion,
ROT-uppdrag och även serviceuppdrag till
privatpersoner – som rör allt från värme till kyla,
till små som stora projekt. Det är nästan så att

det enbart är fantasin som sätter gränser för
vilka VVS-tjänster IVAB kan leverera.
Exempel på arbeten som vi utför:
•

Nyinstallationer

•

Renovering, ombyggnad och tillbyggnad

•

Fjärrvärmeinstallationer, värmeväxlare och
kulvert

•

Värmepumpsinstallationer

•

Totalansvar vid samordnade installationer

En transportbilsleverantör att lita på!
Nålvägen 2, 931 57 Skellefteå 0910-71 16 62 • www.logart.se

www.ivab.com
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SPRINKLERSYSTEM FÖR PRIVATBOSTAD
SOM AFFÄRSVERKSAMHET
IVAB är certifierade enligt SBCS för
att utföra entreprenad och service av
sprinklerinstallationer, och levererar alla
typer av sprinkleranläggningar, både till
boendefastigheter och industrier. Vi anpassar
alltid våra sprinklersystem efter kunds
önskemål och behov, alltid inom regelverkens
ramar.

Inom sprinklersystem erbjuder vi:
• Projektering/Konstruktion
•

Systemval

•

Installation av sprinkler samt skumsprinkler

•

Service och underhåll

I vår nybyggda och toppmoderna ytbehandlingsanläggning
utför vi högkvalitativ rostskyddsmålning och lackering till
IVAB-koncernen med flera. Med mer än 30-års erfarenhet är
vi ett tryggt val av samarbetspartner.

Öjebyn 0911-602 29

TRANSPORT OCH MASKINFÖRMEDLING
Utför allt inom transport och maskin
samt grusförsäljning.

0911-677 99
www.swerock.se

SOLLENTUNA ISOLERINGS AB
Entreprenader inom

VVS-isolering, märkning,
drift & underhållsinstruktioner, injustering
08-649 14 07 • johan@sollisol.se

www.ikb-inneklimat.se

www.ivab.com
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EXPERTKUNSKAP INOM INDUSTRIPROJEKT
Våra kunskaper och resurser innebär att vi kan ta oss an alla storlekar av industriprojekt. Våra
arbetsledare och övrig personal besitter expertkunskap och dokumenterad svetskompetens inom
rörledningsmontage med alla former av material.
Exempel på arbeten som vi utför:
•

Processrörledningar

•

Gasolanläggningar

•

Kraft- och fjärrvärmeanläggningar

•

Oljeanläggningar

•

Biokemiska anläggningar

Har du koll på dina
avloppsledningar?

REGLERTEKNIK

PROFESSIONELL
REGLERTEKNIK
– från förstudie till
färdig installation
Reglerteknik i Norr AB Spikvägen 7, 943 36 Öjebyn • Telefon: 0911-257790 • E-post: glenn@rtn.se • www.rtn.se

Ett renspolat och kamerabesiktat avlopp är en trygghet för framtiden.
Vi högtrycksspolar, kamerabesiktar och funktionskontrollerar. Sen
fungerar ditt avlopp som det ska. Kontakta oss. Vi löser dina problem.

www.swooshsverige.se

www.ivab.com
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”Vi ansvarar för

konstruktion och till-

verkning av godkända
tryckkärl enligt
EN 13445.”

Vi gör det enklare
att vara proffs
VVS
Verktyg & Maskiner
Isolering
Klimat
Ventilation
Elnät
VA
Personligt skydd
Kyl
Bygg
Industri

TILLVERKNINGEN I VÅR
VERKSTAD
I vår omfattande verkstad i Piteå tillverkar vi utrustning
gentemot processindustrin och basnäringar inom Sverige såväl
som utlandet. Vår personal har unik kompetens och klarar av att
tillverka det mesta din verksamhet skulle behöva. Vi har också
gedigen erfarenhet och vana vid att hantera komplexa material
såsom rostfritt, syrafast, duplex och hastelloy.
Genom vår verkstad äger vi också hela produktionslinjen, vilket
innebär en tids- och kostnadseffektiv slutprodukt. Det innebär
också ett rikt internt utbyte av tjänster och kompetenser som
bidrar till en än mer tids- och kostnadseffektiv morgondag, vilket
är lönsamt för samtliga inblandade.
Exempel på arbeten som vi utför:

Borrningsarbeten för
bergvärme, vatten, energiborrning och anläggning.
Bygelgatan 1 · 945 91 Norrfjärden

Tel. 0911-20 20 88

info@borrarna.se · www.borrarna.se

•

Filter för rökgasrening

•

Värmeväxlare

•

Värmebatterier

•

Vattenkylda gashuvar och kanaler

•

Cisterner

•

Tryckkärl

Rostfria Golvbrunnar/Rännor
I Standardutförande eller special efter
dina behov. Vi gör till alla golvtyper.
Tveka inte ring eller maila
så hjälper vi dig.
Titta i vår produktkatalog på mewell.se
Vi levererar över hela Sverige
0910-70 21 44 • Info@mewell.se
Johan • 070-6491616 • johan@mewell.se

VÅRA DOTTERBOLAG
Inom IVAB-koncernen ingår även dotterbolagen
NIAB och Nordtool – två viktiga delar av
helheten som ägs av Infjärdens
Värme AB.

KUNDANPASSAD TILLVERKNING AV STÅLKONSTRUKTIONER
Norrländska Industri AB, NIAB, tillkom i IVAB-koncernen 1993. NIAB utför tillverkning och
montage av kundanpassade stålkonstruktioner i alla former. Genom en gedigen maskinpark och
svetsare certifierade enligt ISO 9606-1 erbjuder vi även reparations- och underhållsarbete för
industrin.
Vår verkstadslokal täcker 1000 m2, inklusive kontorsutrymmen och företaget är kvalitets- och
miljösäkrat enligt ISO 9001 och 14001 samt certifierad enligt EN 1090-1.

”N IA B är förknippade med lösningsorientering
och kundtjänstfokuserade medarbetare.”

Gösta Carlsons isolerings-

rma i Hässleholm AB

VVS & Plåtisolering • Brandtätning • Inbyggnader • Akustiktak

Tel: 0451-855 50 • E-post: richard@gostacarlsonsisolering.se
www.gostacarlsonsisolering.se

www.ivab.com
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LEDANDE TILLVERKNING AV PRODUKTIONSVERKTYG
Nordtool AB grundades 1971 och blev en del av IVAB-koncernen 1977. Idag har Nordtool tagit
position som ledande tillverkare av alla typer av produktionsverktyg för verkstads-, plåt-, bil- och
plastindustrin. En position som nåtts genom konsekvent tro på välutbildad personal, en ständigt
uppdaterad maskinpark samt senaste CAD/CAM-teknikerna för konstruktion och produktion.

Huvudkontor

Infjärdens Värme AB
Fläktgatan 11
941 28 Piteå
Telefon: 010-414 4000
E-mail: info@ivab.com
Organisationsnummer: 556074-1935

IVAB Hallsberg
Box 64
694 22 Hallsberg
Besöksadress: Samsalagatan 7
Telefon: 0582-163 06
E-mail: info.hallsberg@ivab.com
IVAB Holmsund
Järnvägsgatan 12
913 35 Holmsund
Telefon: 010-414 4130
E-mail: holmsund@ivab.com
IVAB Hässleholm
Hövdingegatan 35
281 33 Hässleholm
Telefon: 010-414 4050
E-mail: caroline.granqvist@ivab.
com

Telefon: 010-414 4040
E-mail: conny.andersson@ivab.com
IVAB Sala
Fridhemsgatan 9B
733 39 Sala
Telefon: 010-414 4150
E-mail: anders.lunden@ivab.com
IVAB Stockholm
Ostmästargränd 5, 4 tr
120 40 Årsta
Telefon: 010-41 44 070
E-mail: katarina.jamtin@ivab.com
IVAB Tierp
Vallby 210
815 92 Tierp
Telefon: 010-414 4060
E-mail: krister.tierp@ivab.com

IVAB Köping

IVAB Uppsala

Hantverkaregatan 3
731 50 Köping

Björkgatan 9
753 28 Uppsala

Telefon: 010-414 4090
E-mail: ivab@koping.net

Besöksadress: Björkgatan 9,
753 28 Uppsala

IVAB Roknäs

Telefon: 010-414 4080
E-mail: uppsala@ivab.com

Lillpitevägen 172
946 91 Roknäs

• 16768 • www.jssverige.se

Filialer

