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alt innen  
INDUSTRIRØR
IPC AS (Industry Pipe Contractors) er din komplette leverandør 
av industrirør – våre kunder trenger bare å forholde seg til én 
leverandør. IPC holder til i Flekkefjord i helt nye lokaler med 
topp moderne utstyr. IPC leverer alt av industrirør, og har egen 
plastrøravdeling som produserer deler (PE) i plast opp til hele 
800mm.Erfaring gir trygghet. Vi som eier og driver IPC, har lang 
erfaring i faget. 

Dette er din sikkerhet.

VI FØRER OG UTFØRER

► Alt innen stål/syrefaste og rustfrie materialer
► Sveising av alle typer plastrør som PE, PP osv
► Produksjon av rørdeler PE og PP osv
► Laminering/liming av glassfiberarmerte materialer
► Våre ansatte har lang erfaring på alle disse fagområdene
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SPESIAL- 
PRODUKTER
Vi produserer det dere måtte ønske av rørprodukter ut over 
standard.

SJØLEDNINGER
Ferdig sveiset og montert på bunn.

SYREFASTE 
STÅLRØR
(ETC MATERIALER) IPC as utfører alle typer rørleggerarbeid 
mot industrien. Med topp utstyr og kvalifiserte ansatte med 
erfaring kan vi ta på oss alle oppdrag innen fagfeltet vårt. Vi 
dekker både offshore og onshore, samt alle typer rørmontasje 
til industri.

THERMOPLAST
(PE, PR, PVC MATERIALER) Vi leverer/monterer rørsystemer i 
dimensjonene 20 til 1000mm. Rørene er sveisbare og har et 
bredt bruksområde noe som gir stor fleksibilitet. Rørene tåler 
gasser, alkaliske stoffer, kjemikalier og er motstandsdyktige 
mot alle typer syrer.

PRODUKSJON 
AV PE-DELER
Vi produserer bend, T-rør og samlestokker opp til 1000mm.

SVEISING AV PE
RØRLEDNINGER
Sveising av PE rør fra 20mm til 1000mm. Vi har egen  
sveisecontainer.

HERDEPLAST
(Grove glassfiberarmerte materialer) Vi leverer/monterer rør  
i herdeplast. Liming og laminering.

UTLEIE  AV  
ARBEIDSKRAFT
Vi leier ut våre dyktige rørleggere/sveisere på forespørsel.



MARKEDETS BREDESTE SORTIMENT AV SLANGER  
OG LEDNINGSKOMPONENTER!

Hydroscand Flekkefjord | Nulandsvika 1 | 4400 Flekkefjord| flekkefjord@hydroscand.no

www.hydroscand.no

EUROFUSION AS 
KONGEVEIEN 129 - 1407 VINTERBRO

TLF: 64 00 70 60  E-POST: INFO@EFAS.NO

PE100 RØRDELER / EL-MUFFER
EL-RØRDELER / FLENSER

VENTILER/ SERIE1 KOBLINGER
RØRKLAMMER / PAKNINGER

Strandgaten 38 | 4400 Flekkefjord | Tlf. 38 32 68 80
e-post: firma@regnskap-service.no

www.regnskap-service.no

• Regnskap
• Årsoppgjør
• Lønn
• Rådgivning

Autorisert 
regnskapsførerselskap

www.ipc.as

”Vår visjon er at vi skal være kundens førstevalg som komplett leverandør/
montør av rør, slanger og ledningskomponenter til industrien.”
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Ønsker du kostnadsfri  
markedsføring av din bedrift?  

Vi hjelper deg.

T: 99 33 77 58
E: tommy@konstruktiv.no

www.konstruktiv.no
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