Rör och Armatur
Kompetensen lokalt, kraften centralt
Inom Rör och Armatur står vi väl rustade inför framtidens krav
på teknisk kompetens. Med lokal närvaro och lång erfarenhet
inom Rör och Armatur möter vi alla våra industrikunders behov
och önskemål. Att handskas med projekt och dess utmaningar
är något vi gör dagligen.
Vårt sortiment är brett och du hittar till exempel nedanstående varugrupper.
• Rörsystem i kolstål, rostfritt, speciallegeringar, plast och koppar.
• Industriventiler, ett väl upparbetat leverantörsnät samt a-collection,
vårt eget varumärke.
• Mätare, givare och instrument för tryck, flöde och nivå.
• Pumpar – vi kombinerar de bästa produkterna från ledande tillverkare
och kompletterar med vårt eget a-collection.
• Komplett VS-sortiment.
• Allt för vätsketransport.
Om vi inte skulle ha produkter på lager har vi ett världsomspännande kontaktnät med väl uppbyggda relationer för att kunna lösa alla våra kunders behov.
Projektsamordning
Till ditt projekt sätter vi ihop ett noga utvalt team baserat på specifika behov,
storlek, produkter osv.
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Exempel på hur vi på
Ahlsell utnyttjar våra
interna resurser på mest
optimala sätt. Det hjälper
dig som kund att kunna
genomföra ditt projekt
så bra och effektivt som
möjligt.

Specialistsäljare
Industri Rör och Armatur
Denna grupp arbetar som ett såväl internt som externt
tekniskt stöd i affärer, projekt och andra tekniska frågor.
Vi ansvarar även för både interna som externa utbildningar.
Med vår samlade erfarenhet och specialistkompetens tillsammans med
Ahlsells affärsidé om att vara en totalleverantör till våra kunder bistår vi
med alternativa produktval samt optimerar våra kunders affärer både
tekniskt och ekonomiskt.
För att förstå kunden och för att få en bra kompetens har vi delat upp
kunderna i kategorier. Tre av våra specialistsäljare ansvarar för varsitt
kundsegment medan två av oss är mer produktorienterade.

Peter Lindehag
Specialistsäljare Rör
Region Övre Norrland
Stål och gruvindustri
samt rillade rörsystem.

peter.lindehag@
ahlsell.se

Hans-Olov Olsson
Specialistsäljare Rör
Region Nedre Norrland
Region Mellan
Pappers- och Cellulosaindustri.
hans-olov.olsson@
ahlsell.se

Fredrik Nilsson
Specialistsäljare Rör
Region Syd & Väst
Verkstads- och Livsmedelsindustri.
FredrikN.Nilsson@
ahlsell.se

Jonas Andersson
Specialistsäljare Pumpar

Daniel Holst
Specialistsäljare ventiler

Camilla Jacobsson
Marknadschef

Pumpar. Alla industrier
och regioner.

Ventiler och instrument.
Alla industrier och
regioner.

Industri Rör & Armatur.

jonas.p.andersson@
ahlsell.se

daniel.holst@ahlsell.se

camilla.Jacobsson@
ahlsell.se

