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Företagspresentation
Elvärmeprodukter är ett företag med
ambition att arbeta nära marknaden,
med ett brett sortiment av värmekablar
och tillbehör.
Företaget startade 2004 av Ingemar
Ölvebring och Jörgen Forslund. Elvärmeprodukter i Skellefteå har gått från att
vara ett litet företag med 2 personer till
att vara ett företag med idag 8 anställda
och en omsättning på ca 37 miljoner.
Tillsammans på företaget finns det
ungefär 50 års erfarenhet av arbete med
värmekabel.
Vårt huvudkontor med försäljning,
lager och produktion ligger i Skellefteå.
Vi har också säljkontor i Stockholm och
i Malmö.

Företaget skall erbjuda kunden god
support inom konstruktion och dimensionering av värmekabelanläggningar,
och kunna leverera dessa till låg kostnad
och hög kvalitet.
Vår kompetens sträcker sig från golv
värmeanläggningen till de mest komplicerade industriprojekten.
Styrkan hos oss är att vi har tillverkning
och lager i Sverige vilket leder till att vi
kan hålla väldigt korta ledtider då det
gäller leveranser och support till kund.
Vi har under åren etablerat kontakt
med ledande kvalitetsproducenter av
värmekabel från hela världen, därför kan
vi med trygghet lämna upp till 20 års
garanti på produkterna.

Vi på Elvärmeprodukter ser framtiden an med stor tillförsikt.
Vår målsättning är att fortsätta växa på den svenska marknaden och vi
hoppas att ni vill göra oss sällskap på den resan!

Jörgen Forslund, VD
Elvärmeprodukter i Skellefteå AB

GOLVVÄRME

GOLVVÄRME

Golvvärme. Under parkett, laminat,
våtrumsmatta eller klinker.

MARKANLÄGGNINGAR

Vi tar fram kompletta markanläggningar –
kabel, styrning och tillbehör.

MARKANLÄGGNINGAR

TAKANLÄGGNINGAR

Vi klarar av alla problem som har med
hängrännor och stuprör att göra.
TAKANLÄGGNINGAR

FROSTSKYDD AV RÖR

Vi dimensionerar och levererar kabel för
frostskydd av rör.

BYGG

FROSTSKYDD AV RÖR

Tjältiningsmattor, betonghärdning i
grundplattor, valv, pelare och väggar.
Frostskydd av grundplattor.

INDUSTRI

Vi projekterar och levererar kompletta
värmekabelanläggningar för industrimiljö.

BYGGARBETSPLATSEN

LANTBRUK

EVP har produkter för ett modernt lantbruk.
INDUSTRI

MATTOR

Halkfria is- och snösmältningsmattor.
Halk- is- och snöfritt hela vintern.
LANTBRUK

MATTOR

Jörgen Forslund
VD och Försäljning Sverige
0910-70 21 88
+46(0)70-231 74 42
jorgen.forslund@evpab.se
Stefan Hörlin
Försäljning Sverige
0910-70 21 88
+46(0)70-330 23 99
stefan.horlin@evpab.se
Christer Liiv
Filial Stockholm
Försäljning Sverige
08-121 313 30
+46(0)70-606 11 18
christer.liiv@evpab.se

Christer Olsson
Filial Malmö
Försäljning Sverige
040-12 65 50
+46(0)76-677 77 49
christer.olsson@evpab.se
Tobias Nygren
Lager/montering
0910-70 21 88
tobias.nygren@evpab.se
Robert Larsson
Lager/Montering
0910-70 21 88
robert.larsson@evpab.se

Elvärmeprodukter AB | Nålvägen 5 931 57 Skellefteå |Telefon: 0910 - 70 21 88 | Fax: 0910 - 71 08 10
E-post: info@evpab.se | www.evpab.se

