Prefabrikation av rillade rörsystem till sprinkler!
NICNAC AB ny leverantör
Nicnac AB, Sölvesborg, ägs & leds av Patrik G Olsson tidigare Nordenchef Victaulic i 10 år.
Hjalmarssons AB, Sölvesborg ägs & leds av Jerry och Andre Hjalmarsson.

PARTNERSKAP
Nicnac ansvarar i partnerskapet för ledning, marknadsföring/försäljning, teknisk info & administration,
Hjalmarssons för projektering, produktion samt leverans i vår nya Prefabverksamhet för sprinkler.

VI ERBJUDER







Prefabricerade svetsade rillade rörsystem för sprinkler med/utan kopplingar/rördelar
Sprinklerpumpar inkl. installation och el.
Tillverkning och installation av sprinklertankar.
Tillverkning och installation av svetsade sprinklerstockar enligt kundens önskemål.
Kund väljer självklart fritt vad av ovan leverans skall inkludera inkl. ev. sprinklerdelar etc.

ARBETSGÅNG





Kund skickar detaljerad ritning DWG eller motsvarande till info@nicnac.se
Offert lämnas i enlighet med Era handlingar/önskemål - inkl. installation om så önskas.
Skärlista – detaljerad inkl. rörlängder/dimensioner/antal/position/sektion framställs vid order.
Leverans med buntade numrerade rör på pall inkl. t.ex. kopplingar/rördelar.

PREFAB & PRODUKTION










Automatiserad effektiv produktion för såväl skärning, rillning som svetsning.
Produktion sker i ny ändamålsenlig och anpassad industrihall om drygt 1,000 m².
Rör från leverantörer med relevanta godkännanden som FM, FG, TUV och/eller SBSC.
Rör hydrauliskt trycktestade.
Pulverlackering av rör i olika kulörer om så önskas.
Leverans av kompletta sprinklersystem alternativt sektionsvis till arbetsplats.
Individuell märkning och numrering av sprinklersystem, förpackade i hanterbara rörpaket.
Produkter från leverantörer med för marknaden godkänt sprinklermaterial
Certifierade/licensierade VVS montörer, elektriker och svetsare.

www.hjalmarssons.se är ett framgångsrikt välrenommerat familjeföretag med referenser i hela Norden av
prefabrikation & installation av komplexa processrörledningssystem - samt även från cellulosa, VVS, livs och
läkemedel, raffinaderi, petro - och andra kemiska industrier - från idé till konstruktion.



Industri/processrör -VVS - Industriservice
Licenssvets - Skärande bearbetning - Stålkonstruktioner och Byggsmide.

KONTAKT
NICNAC AB
Patrik G Olsson
Ingela Olsson

info@nicnac.se
patrik.olsson@nicnac.se
ingela.olsson@nicnac.se

Tel. 0456 - 103 20
mob. 0708 - 810 350
mob. 0708 - 810 320

Vänligen kontakta Nicnac AB redan idag för mer information, alternativt för en första offert på Ditt nästa
prefabricerade svetsade rillade sprinklersystem, pump och/eller tank.
…och Du - Välkommen!

