AS Hurum
Plastindustri
Innhold:
Mer en 45 års
erfaring innen
Termo– og Herdeplast produkter
Våre sertifiseringer

Glassfiberarmert
belegning

Hva vi kan tilby innen
rehabilitering og
vedlikehold

M e r e n 4 5 å r s e r f a r i n g i n n e n Te r m o – o g
Herdeplast produkter
Gjennom mer enn 45 års erfaring og
utvikling er vi i dag en ledende bedrift innen termo– og herdeplast
produkter. Vår kombinasjon av et
erfarent og svært kompetent mannskap, moderne og veltilpassede produksjonslokaler, bruk av moderne
teknologi og store krav til våre underleverandører, har gjort at vi er
blitt kjent for å levere høykvalitetsprodukter som oppfyller våres kunders ønske.

Hydro Click

Komposittrør

Termoplast

Kontakt oss

Våre sertifiseringer
•

ISO 9001:2007

•

OHSAS 18001

•

Achilles

•

StartBank

•

Miljøfyrtårn

•

Grønt punkt

•

Læringsbedrift

Hva vi kan tilby innen rehabilitering og vedlikehold

Side 2

Glassfiberarmert belegning av nyanlegg
og rehabilitering
Vi har lang erfaring
med renovering, sandblåsing og belegning av
tanker og karr. Tanker, med en diameter
opp til 88 meter, er
blitt sandblåst eller
blastret og belagt med
glassfiberarmert epoksy eller belegg av vinylester.

Rehabiliteringene vi har
utført har vært svært
vellykkede. Tanker som
ble belagt tidlig på 1970
-tallet er like fine i dag
som for 40 år siden.
Ståltanker som tæres av
diverse kjemikalier har
fått mange års forlenget
levetid. Tanker av betong, med sprekkdannelser som blant annet forårsaker lekkasjer og inntrengning av aggressive

Karr før sandblåsing og belegning. Ladehammeren renseanlegg

vesker til armering, bør
belegges med glassfiberarmert epoksy eller
vinylester.

Påføring av glassfiberbelegg, Ladehammeren renseanlegg

Vegger ferdig med toppstrøk, bunn påført glassfiberbelegg. Toppstrøk som på vegger gjenstår på bunn.

Hydro Click
HYDRO Click systemet er
en rask og sikkert installasjon til både nye konstruksjoner og til rehabilitering.
Ved bruk at dette systemet
trengs det minimalt med forberedelses arbeid av overflaten, noe som kan føre til lavere kostnader og tidsbruk.
Systemet installeres ved å
feste festeskinner i eksisterende betong/stål konstruksjon for deretter å klikke på
linerplatene. Til slutt forseg-

les konstruksjonen ved å
sveise alle skjøter igjen. HYDRO Click-platene leveres
med en beskyttende film
som delvis beskytter overflaten under montering, og sørger for en rask rengjøring når
monteringen er fullført.
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Side 3

Komposittrør til on- & offshoreindustri
- Prefabrikkering og montasje
Vi har i lang tid vært ledende leverandør av komposittrør til landbasert industri.
Det har vi også vært til offshoreindustrien siden 1990tallet. Dette har gitt oss lang
og verdifull kompetanse innenfor faget. I dag prefabrikkerer og monterer vi
GRP-, GRV- og GRE-rør
etter produsentenes og kundenes ønsker og krav.

Gjennom årene har vi fått erfaring
fra mange oppdrag både i inn- og
utland. Størrelsen har variert fra
dn25 mm til dn2400 mm og har
vært med på å gi oss verdifull erfaring. Vi har i dag alt som er nødvendig av verktøy, utstyr, kunnskap og sertifisert mannskap til å
kunne levere topp kvalitet og nøyaktighet i arbeidet.

Montasje av kjølevannsrør til Longannet Skottland

Prefabrikasjon av GRE-rør til kjøle sentral, Bjørvika

Te r m o p l a s t
Gjennom årene har vi
topp kvalitet og nøyakfått erfaring fra mange
tighet i arbeidet.
oppdrag både i inn- og
utland. Størrelsen har
variert fra dn25 mm til
dn2400 mm og har vært
med på å gi oss verdifull
erfaring. Vi har i dag alt
som er nødvendig av
verktøy, utstyr, kunnskap og sertifisert mannskap til å kunne levere

Prefabrikasjon av glassfiberarmert PP-rør (Ø315mm)

Kort om oss

AS Hurum
Plastindustri

AS Hurum Plastindustri ble
etablert av Rolf Otto Bjørgen
i 1972, og har siden 1995
blitt ledet av Rolf-Erik Bjørgen.

Åsveien 15
3475 Sætre

Bedriften sysselsetter i dag
ca. 25 personer, men vi har
en rekke kontakter som gjør
oss i stand til å bemanne opp
selskapet til å ta større jobber. Vi har tidligere kjørt
prosjekter med over 70 i
arbeid.

Telefon: 32 79 29 90
E-post: post@hurum-plast.no
Web: www.hurum-plast.no

Vi har moderne og veltilpassede produksjonslokaler samt
utstyr både i Sætre og Sarpsborg.

A l t i n n e n T e r m o P r o d u k t e r

o g

H e r d e p l a s t
Hovedkontoret i Sætre

Kontakt oss:
Daglig leder
Rolf-Erik Bjørgen
reb@hurum-plast.no
Mobil tlf: +47 90 92 17 99

Produksjonsleder, HMS og kvalitetsansvarlig
Helge Pedersen
hp@hurum-plast.no
Mobil tlf: +47 92 09 36 23
Prosjektansvarlig og Salgsleder
Svend Thorstensen
st@hurum-plast.no
Mobil tlf: +47 90 92 17 98

CNC programmerer/operatør
Kai-Ove Tømmerås
kot@hurum-plast.no
Mobil tlf: +47 99 28 93 98

Avdelingsleder Østfold
Arild Eklund
ae@hurum-plast.no
Mobil tlf: +47 47 51 21 65

Markedsfører Ansvarlig
Eirik Bjørgen Engh
ebe@hurum-plast.no
Mobil tlf: +47 48 12 94 09
Regnskap og Lønn
Ida Cecilie Larsen
icl@hurum-plast.no
Direkte tlf: +47 32 79 29 90
Mobil tlf: +47 98 80 73 06

