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Prefab och Modul MEP system
Din partner för design, och montering av 
färdiga Modul MEP system

Från design till färdiga 
och applicerbara system



Enkel installation

Från design 
till leverans

Prefab lösningar

RAL kvalitetsförsäkrad

Pålitlig

Inspirerad av smarta lösningar redan från start

Walraven är ett globalt aktivt företag inom installationsbranschen, grundat 1942. Vi har alltid varit hängivna till att underlätta ditt arbete som

installatör med smarta, effektiva lösningar, omfattande tjänster och utmärkt support.

Walraven. The value of smart
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Om Walraven

Walraven

Walraven, med sitt huvudkontor i Mijdrecht, Holland, är idag en 

internationell aktivt företag med egna produktionsanläggningar 

och säljkontor runt om i världen. Walraven har över 1250 anställda. 

Walravens produkter används av över tusentals installationsföretag 

i Europa, Nordamerika, Latinamerika, Afrika, Mellanöstern, Asien och 

Australien. Walravens produkter används i bostäder,  industriella och 

infrastrukturella projekt.

Årtionden av erfaranhet

Sedan 1942 har våra produkter och kunskap varit kända för att ha 

toppkvalité. Årtionden av erfarenhet, tillsammans med kunskapen 

av våra professionella medarbetare, bildar detta de solida grunderna 

för vårt företag. Vi är stolta över vår historia.

Innovation

Att utveckla och genomföra innovativa tekniska idéer har 

alltid varit en hög prioritet för Walraven. Utgångspunkten är 

användarvänlighet och tidssparande under installationen 

i kombination med optimal driftsäkerhet.

Vi erbjuder pålitlighet 
och hög kvalité

Smarta lösningar

Varje individuell produkt är viktig som en del i den totala lösningen. 

Walravens produkter är marknadsorienterade, innovativa och passar 

de behov som våra kunder har. Vi erbjuder lösningar inom områdena 

infästning, upphängning, brandskydd och sanitet. Detta kombinerat 

med vårt omfattande tekniska försäljningsstöd erbjuder en komplett 

lösning.



RAL-GZ 655/B RAL-GZ 656

Walraven betyder kvalité 

ISO 9001:2015 certifi erade

Walraven betyder kvalité. Därför väljer vår organisation att vara 

ISO 9001:2015 certifi erade. Detta garanterar en ambition till att 

ständigt sträva efter förbättring av procedurer inom företaget och 

därav kvalitén vi kan hålla inom hela organisationen.

Produktkvalité

Våra produkter uppfyller specifi ka kvalitetskrav och standarder, som 

krävs för specifi ka applikationer. Våra produkter testas kontinuerligt 

för säkerhetsgränser. Dessa tester genomförs internt såväl som 

på externa testinstitut som är offi ciellt ackrediterade. Detta ger 

en extra garanti för att Walravens produkter uppfyller de högsta 

kvalitetsstandarderna.

Säker anslutning (RAL-Kvalitetsstämpel)

Walraven är en av grundarna av Gütegemeinschaft Rohrbefestigung 

(Säker anslutning). Denna förening, bestående av de viktigaste 

tillverkarna av infästnings system, har fastställt tydliga riktlinjer och 

testförfaranden.

Detta gör det lättare att jämföra de tekniska egenskaperna, t.ex.

maximal tillåten belastning av rörfästprodukter under normalt

förhållanden och under brand. 

"Gütegemeinschaft Rohrbefestigung" blev 

erkänt 2003 av det tyska RAL,

institut för kvalitets noggrannhet.

Extra garanti på grund 
av den höga kvalitets 
standarden 

The value of smart



walraven.com

Smarta lösningar
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■ BIS RapidRail®, BIS RapidStrut®

 och Maxx Skena

■ Balkclips

■ BIS Yeti® och BIS Ursus®

■ Pacifyre® Brandmanchetter, Kragar och Fog

■ starQuick®, Bifi x® G2 och BIS HD Klammer

■ Skenkopplingar, Infästning

Rörklammer Skenor Taklösningar

Infästningar Britclips® Brandskydd



Prefab & Modu MEP System

Förutom standardutbudet erbjuder Walraven Prefabricated och Modular MEP System. 

Tillsammans med en högt kvalifi cerad teknisk avdelning kan Walraven erbjuda 

lösningar, vid behov certifi erade. Framåtanda, erfarenhet, kunskap och utmärkt

service är orsaker till att välja Walraven som partner för Prefab och Modular

MEP-system.

En pålitlig och värdefull partner

Walraven har lång erfarenhet av design, 

produktion och montering av Modulära 

MEP-system. Vid behov erbjuder vi 

möjligheten att leverera lösningen

prefabricerade och därmed påskynda

installationsprocessen. Genom att ta 

kontroll över hela processen kan vi leverera

exakt vad som passar den specifi ka 

efterfrågan. På grund av det globala 

deltagandet i framgångsrika projekt och 

erfarenheterna av detta är Walraven är en 

pålitlig och värdefull partner.

Service

Vi strävar efter att erbjuda dig bra

tjänster. Oavsett om det är ett pålitlig och 

exakta råd, lösningar för specifi ka

frågor eller just-in-time leverans till önskad 

plats; Walraven-specialisterna är alltid redo 

att hjälpa!

BIM

Vi jobbar med att skapa BIM 

modeller för alla våra produkter. 

När de är färdigställda kommer de 

att läggas upp under BIMObjects 

hemsida. Genom att göra det 

kan varje projekt dra nytta av 

våra modeller till design och 

kontrollera föreslagna lösningar.

Vi erbjuder dig Revit Families

(LOD350 och högre), Revit och

BIM-stöd och hjälp vid

genomförande.

■ Modulär MEP system ■ Prefab

The value of smart

www.bimobject.com/walraven
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Walravens specialister är
alltid redo att hjälpa till!



Kvalitetssäkring Logistik

Utveckling

The value of smart

Gemensam projektdefi nition

Produktion

Allt under ett tak
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Service

Produktion

Bearbetning



The value of smart

Ett urval av möjligheter

Kombinerade upphängningar för tex rör, el och ventilation

Horisontella rörupphängningar
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Fixpunkter

Stammontage



The value of smart

Tillsammans hittar vi den bästa lösningen

Att arbeta med upphängning, infästning  och brandskyddssystem 

blir mer och mer komplext på grund av avancerad teknik och 

förändringar kring byggkrav. När du förbereder eller genomför ett 

projekt kan det uppstå problem som du själv kanske inte kan lösa. 

Walraven Projektingenjörer har lång erfarenhet av att lösa tekniska 

problem.

Från konstruktion till support på plats

Utöver våra produkter erbjuder vi teknisk support för montage

av rör, luftkanaler eller kabelkanaler, konstruktioner för tekniska

installationer på tak som ventilation och klimatinstallationer,

hjälpkonstruktioner (stativ,ramar), rör- och kabelgenomföringar 

i brandceller, et cetera.

Vi erbjuder bland annat:

■  Full service: från projektritningar till teknisk support på plats;

■  Detaljerade materialspecifi kationer för en kostnadsbesparande 

lösning;

■ Specialiserad support för olika frågor;

■ Prefab-lösningar;

■ Revit / BIM-support.

Vår expertis är tillgänglig för dig!

Baserat på dina individuella krav, kan våra projektingenjörer hjälpa 

dig med ett förslag, välgrundade med detaljerade beräkningar, 3D 

CAD / Revit-ritningar, dellistor och förfrågningar.

Kort sagt, vår expertis är tillgänglig för dig!

Walraven Projektsupport  
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Omfattande erfarenhet
att lösa tekniska

utmaningar
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Huvudkontor

J. van Walraven Holding B.V.
Mijdrecht (NL)

Walraven Group 

Walraven
Walraven är tillverkare av ett brett utbud av tekniskt

installationsmaterial, med tonvikt på fi xeringssystem,

brandskyddssystem och sanitetssystem. Sedan det

grundades 1942 har familjeföretaget vuxit till

ett internationellt företag med mer än 1000 duktiga

anställda, egna försäljnings- och produktionsanläggningar i 

olika länder i Europa.

Våra medarbetare är lösningsinriktade och hjälper dig gärna 

med välgrundad rådgivning och teknisk support.

Allt detta i nära samarbete med specialiserad 

grossistpartners och distributörer. Tack vare dem fi nns 

Walraven-produkter alltid i närheten och tillgänglig vid rätt 

tidpunkt i Europa, Nord- och Sydamerika Mellanöstern, Asien 

och Australien.

The value of smart

Mijdrecht (NL)

Walraven B.V.
The Netherlands

Mladá Boleslav (CZ)

Walraven s.r.o.
Czech republic - Slovak republic

Shanghai (CN)

Walraven Shanghai, Ltd.
China

Mijdrecht (NL)

Walraven International
Other countries

Kraków (PL)

Walraven Sp. z o.o. 
Poland - Lithuania - Latvia 

Estonia

Malmö (SE)

Walraven Nordic AB
Sweden - Denmark - Norway - 

Finland - Iceland

Tienen (BE)

Walraven BVBA
Belgium - Luxembourg

Kyiv (UA)

Walraven Ltd.
Ukraine

Dubai (AE)

Hira Walraven
Middle East

Bayreuth (DE)

Walraven GmbH
Germany - Austria - Switzerland 

Italy - South East Europe

Barcelona (ES)

Walraven Iberia S.L.
Spain - Portugal

Budapest (HU)

Walraven Kft.
Hungary - Romania

Grenoble (FR)

Walraven France Eurl
France

Detroit (US)

Walraven, Inc.
United States of America 

Canada

Mumbai (IN)

Diamond Walraven

Banbury (UK)

Walraven Ltd.
United Kingdom - Ireland

Moscow (RU)

Walraven LLC
Russia

18 Försäljningskontor

Singapore (SG)

Walraven Pte. Ltd.
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Market served by:

Walraven companies

Servicekontor

Huvudkontor

J. van Walraven Holding B.V.
Mijdrecht (NL)

Mijdrecht (NL)

J. van Walraven B.V.

Banbury (UK)

Walraven Ltd.

Changshu (CN)

Walraven Metal Products 

(Changshu) Co. Ltd

Cista (CZ)

Suchánek & Walraven s.r.o.

Istanbul (TR)

Jefleks Plastik Kauçuk

Detroit (US)

Walraven, Inc.
United States of America  

Canada

Horka (CZ)

Suchánek & Walraven s.r.o.

Gramsbergen (NL)

Loko Gramsbergen B.V.

Mumbai (IN)

Diamond Walraven

Barcelona (ES)

Walraven Iberia S.L.

Horka (CZ)

SWO Tooling s.r.o.

11 Produktion och samarbetspartner
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Se hur vi kan hjälpa dig

Vill du veta mer om någon av de lösningar som beskrivs i denna broschyr? 

Eller vill du diskutera hur vi kan hjälpa dig att hitta den bästa möjliga lösningen för ditt projekt? Kontakta oss idag!

Walraven Group
Mijdrecht (NL) · Tienen (BE) · Bayreuth (DE) · Banbury (GB) · Malmö (SE) · Grenoble (FR) · Barcelona (ES) · Kraków (PL) 

Mladá Boleslav (CZ) · Moscow (RU) · Kyiv (UA) · Detroit (US) · Shanghai (CN) · Dubai (AE) · Budapest (HU) · Mumbai (IN)

Singapore (SG)

Sverige

Walraven Nordic AB
Nordenskiöldsgatan 6

211 19 Malmö (SE)

Tel. +46 (0)40 36 54 20

info.se@walraven.com


