
Vi hjælper dig hele vejen
Kundetilpassede løsninger fra en leverandør

Work smarter not harder, er en af tidens udtryk. Få GF til at hjælpe dig med smarte 
løsninger hvor vi leverer den færdige løsning som kun skal tilsluttes til jeres 
rørsystem. Her præsenterer vi forskellige løsninger som vi har leveret i de seneste 
år. Alt kan lade sig gøre. Intet er for småt og intet er for stort.

Customizing / kundetilpassede løsninger
Der er en øget trend fra kunder som ønsker at få hjælp til at 

sammensætte vores produkter til rørsystemer iht. til kundens 

tegning. Fordelen for kunden er, at alt kommer fra sammen 

sted, og vi har ansvaret for samlingen af komponenterne, samt 

en egen øget produktivitet, da GF som ”underleverandør” kan 

leverere OTIF, til aftalt tid, komplet leveret eller iht. fastlagt le-

veringsskema.

Foruden at GF producerer rør, fittings, manuelle- og automati-

ske ventiler samt måle- og kontroludstyr, har vi også egne 

samlingsteknikker til alle materialer fx. IR- og BCF-svejsning til 

PE, PP og PVDF og Tangit klæbesystem som også er udviklet af 

GF til PVC, PVC-C og ABS.

I Norden har vi et servicecenter i Avesta, Sverige på 1300 kvm 

hvor vi laver kundetilpassede rørsystemer (customizing). I 

Schaffhausen, Schweiz har vi yderligere et servicecenter, hvor 

vi også kan lave egne konstruktioner baseret på kundens egne 

dokumenter med CAD tegning. 

I Danmark og Norge findes også værksteds- og servicefacilite-

ter, så her har man også mullighed for at udføre customizing. 

Du er velkommen hos os med din forespørgsel!

Bukkede PVDF emner bliver IR svejst. Svejse/køletid pr. samling for d63 er 
mellem 4 og 9 minutter afhængig af omgivelsestem-peratur. 
Svejst på den nye IR-110 A.

PVDF rørsystem klar til leverace.
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PE Installation til brandslukningsudstyr
14 stk. vinkler med overgang til flange som skulle anvendes til 

brandslukningsudstyr. Kunden kom med håndtegning

 + FM godkendt installation

 + Trykprøvet ved 18 bar i en time

Rørsystem i PP-n
Præfabrikeret rørsystem med vulstfri svejsning, såkaldt BCF 

svejsning. Rørsystemet levereres med materiale-certifikat.

Syregenvindingsudstyr
DIASTAR PVDF membranventiler og PVDF rørsystem. IR-svejst 

og monteret på stålramme.

Ventiler til røgrensningsanlæg på 
kraftvarmeværk
For at sikre en hurtig leverance bestilte GF komponenterne og 

stod for samling og funktionstest af delene.

Bypass installation
3-vejskuglehaner i PVC med PE tilslutninger, samt ELGEF Plus 

elektrosvejsemuffer. Overgang til metal. 

Instrumenttilslutning
PE-rør med påsvejst adaptor samt elektrosvejsede overgange 

til metal.
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