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Thermotech - ny leverantör till Rörvikshus  
 
När Rörvikshus Sweden AB valde att börja leverera vattenburen golvvärme som standard i sina 
arkitektritade hus så föll valet på Thermotech Scandinavia AB. Parterna har tecknat ett avtal 
som omfattar både golvvärme och rörsystem.  
 
Thermotech kommer att leverera vattenburen golvvärme till båda våningsplanen samt prefabricerade 
tappvattenskåp med vattenmätning. Thermotechs stilrena digitala termostat kommer att vara standard 
hos Rörvikshus.  
 
- Vi kan verkligen relatera till Rörvikshus ledord - nära, personligt och förstklassigt. Vi är själva en 
förhållandevis liten aktör som jobbar med personliga relationer och skräddarsydda lösningar för våra 
kunder, på samma sätt som Rörvikshus. Tillsammans har vi tagit fram unika produktval och leveranser 
för att lösa behoven på bästa sätt, säger André Hiljanen, Key Account Manager och kundansvarig hos 
Thermotech Scandinavia AB. 
 
Thermotech är en komplett leverantör av systemlösningar för både golvvärme och vattendistribution. 
Med tillverkning och lager på samma ställe kan företaget erbjuda stor flexibilitet och korta ledtider på 
prefabricerade produkter, även under pågående projekt. Företaget strävar efter att alltid erbjuda 
tjänster och produkter som förenklar installatörens vardag.  
 
- ”Vi har under en längre tid haft en tanke på att bli mer heltäckande och ta ett ännu större ansvar för 
såväl byggteknik som komponenter och materialval i husen vi levererar, berättar David Tiderblom, 
marknadschef på Rörvikshus Sweden AB. Värmesystemet är en mycket viktig del och därför har vi nu 
valt att ha vattenburen golvvärme som standard i husen vi bygger. Det är avgörande att 
systemlösningen och projekteringen blir den bästa möjliga för att få en god värmeekonomi, och med 
Thermotech har vi hittat smidiga lösningar på våra behov och ett gott samarbete”, fortsätter David 
Tiderblom. 
 
 
För ytterligare information:  
André Hiljanen  
Key Account Manager 
Thermotech Scandinavia AB    
Tel 0470-59 88 12 
E-post: andre.hiljanen@thermotech.se   
    
Rörvikshus Sweden AB är en husleverantör som bygger personligt anpassade, arkitektritade och 
nyckelfärdiga hus. De har huvudkontor i Rörvik, men finns representerade på cirka 25 platser runt om 
Sverige. Export av Rörvikshus sker främst till Tyskland, Schweiz och Österrike. Rörvikshus har drygt 
50 anställda och en tillverkning på omkring 200 bostäder per år. 
 
TT Thermotech Scandinavia AB utvecklar, tillverkar och projekterar kompletta kundanpassade värme- 
och rörsystem. Thermotech grundades i Sollefteå 1996 och där finns huvudlager och produktion än 
idag. Förutom fabriken i Sollefteå har vi åtta Thermotech Center i Sverige samt dotterbolag i Finland 
och Ryssland. Vi brinner för att förenkla installatörens vardag och sätter stolthet i att ha en god och 
nära relation med våra kunder. Personlig direktkontakt och försäljning utan mellanhänder är en 
självklarhet för oss.  


