Om oss

T

ubes International tilbyr profesjonelle løsninger til alle deler
av industrien. Siden selskapet ble grunnlagt i 1993, har vi
hatt et bredt utvalg av produkter og tjenester relatert til
slanger og kuplinger. I tillegg til salg av komponenter, tilbyr vi
bistand til valg av riktig løsning, montering, testing, installasjon
og opplæring relatert til slanger og kuplinger.
Helt fra begynnelsen har vi fokusert på å jobbe med
verdens ledende produsenter for å kunne levere produkter
som møter de høyeste tekniske, helse og miljøvennlige
standarder.
Historie:
1993 Tubes International grunnlegges I Polen.
1993 - 1998 Salg og kundeservice fra selskapets hovedkontor.
1998 Selskapets nye strategi er å utvikle eget salgsnettverk I
Polen.
2001 Tubes International etablerer et moderne hovedkontor
med varehus og produksjonsfasiliteter.
2002 Etableringer i andre land:
• 2002 Tubes International, Tsjekkia
• 2005 Tubes International, Ukraine
• 2007 Tubes International, Slovakia
• 2007 Tubes International, Litauen
• 2008 Tubes International, Russland
• 2010 TOO Tubes International Kazachstan
• 2015 Tubes International, Norge
2003 Kvalitetssikringssystem ISO 9001:2000, sertifikat fra Det
norske Veritas.
2007 Selskapet tas opp I den europeiske
leverandørorganisasjonen for industrien, EDIS - www.edisnet.com.
2007 Etablering av egen produksjonsenhet for fremstilling av
spesialkuplinger.
2008 Autorisasjon for å framstille rørløsninger for
høytrykkslanger i.h.t. direktiv 97/23/WE for høytrykksutstyr.
2012 Et nytt vare- og logistikksenter åpner i Poznań.
2013 Ny avdeling i Irak.
2015 Ny avdeling i Tyskland.
2015 E-shop åpner.
2016 Tubes International utgjør et team på 500 høyt kvalifiserte
medarbeidere.
2017 ERP IT-system "IFS".
2018 Tubes Internationals 25-årsjubileum.
2019 Lansering av ny nettbutikk.
2020 Åpning av nytt selskap med design- og utførelsesprofil
innen industriell infrastruktur - Tubes Engineering.
2021 Ny avdeling i Italia.
2022 Blir med i NAHAD-foreningen.

Over 30 års erfaring som leverandør av slanger og tilbehør!
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Mål og virkemidler

T

ubes International er en av de raskest voksende
leverandørene av slanger og kuplinger i
Europa. Med mange års erfaring har selskapet
opparbeidet seg stor tillit blant kundene, som har
resultert i leveranse av løsninger for flere, mer krevende
og ekstreme applikasjoner. Våre prosedyrer blir
jevnlig kontrollert og revidert av interne og eksterne
aktører. Dette fører til kontinuerlig forbedringer av vår
virksomhet og kvalitetsstyring. Strategien i vårt selskap
er basert på formålsparagrafen til Tubes International:
„Vi er bevisst vårt ansvar i forbindelse med salg
av slanger og kuplinger, montering, reparasjon
og testing av monterte enheter. Vi vil gjøre vårt
ytterste for å tilfredsstille våre kunders behov
og stadig nye krav fra industrien ved å levere
riktig kvalitet på produkter og tjenester, samt yte
profesjonell service med full involvering av alle
ansatte.”

Vår innsats og aktiviteter fokuser på disse hovedpunktene:
• Vi ønsker å være foretrukket leverandør av slanger, kuplinger og tilhørende tjenester i alle deler av industrien.
• Vår organisasjon skal til enhver tid være kompetent til å formidle løsninger og tilbud på beste måte.
• Vi vil utvikle og tilby de tryggeste og beste løsninger generelt, og spesielt for den enkelte kunde.
• Bemanningen i alle ledd må være rustet til å møte forventet vekst og utvikling.

Tilleggsverdier?

www.tubes-international.com
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Marked og kvalitet
Marked og våre kunder

S

langer og kuplinger levert av Tubes International benyttes
i dag i et antall applikasjoner i mange deler av industrien.
Dette takket være et omfattende produktspekter og
ansatte med profesjonell holdning og erfaring. Gjennom
mange år med godt samarbeid og erfaringer, har vi opparbeidet
kompetanse til å ta på oss stadig mer kompliserte prosjekter og
leveranser til den mest krevende delen av industrien.
I dag kan vi tilby våre tjenester til alle bransjer, slik som:
• Kjemisk industri
• Gruveindustrien
• Gass industrien
• Elektronisk industri
• Bilindustrien
• Design og konstruksjon
• Metallurgisk industri
• Jernbaneindustrien
• Offshore industri
• Petrokjemisk industri
• Kraftindustrien
• Næringsmiddelindustrien
• Legemiddelindustrien
• Flyindustrien
Spør oss gjerne på løsninger til en spesiell bransje, selskap,
bruksområde eller prosjekt. Vi skal gjøre hva vi kan for å være en
god samarbeidspartner i utvelgelse og leveranse av løsninger,
produkter og tjenester som tilfredsstiller kundens behov.
På forespørsel kan det leveres dokumentasjon på produkt,
testing, montering, samsvar, sertifikater etc, for å bekrefte
normer, standarder og etterlevelse av kundens krav.
Noen av våre sertifikater:
• ISO 9001 utstedt av DNV - kvalitetssikring
• CoC – samsvarserklæring
• ISO 3834-2 utstedt av TDT-CERT – sveise-standard - kvalitet
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Produkter
Industrislanger og
kompensatorer
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PVC-slanger
Termoplast-slanger
Gummi-slanger
Silikon-slanger
Kompositt-slanger
Stål-slanger
PTFE-slanger (Teflon)
Gummi-kompensatorer
Stål-kompensatorer
Tekstil-kompensatorer
PTFE-kompensatorer

Hurtigkuplinger,
kuplinger, klammer og
ventiler
• Kuplinger av ulike slag: CAMLOCK, TW, STORZ,
Hammer Lug etc.
• Hurtigkuplinger
• Bruddkuplinger
• Gjenge- og flens-kuplinger
• Svivler
• Næringsmiddelkuplinger
• Ventiler, slangeklemmer

www.tubes-international.com
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Produkter
Høytrykks
hydraulikk og ultra
høytrykk
•
•
•
•

Gummi og termoplast slanger
WATERBLAST og ultra høytrykk slanger
Slange-innsatser og hylser
Gjenge-tilslutninger: MM, JIC, NPT, BSP,
SAE, ORFS
• Hurtigkuplinger og svivler
• Ventiler og overganger
• Måleutstyr og manometere

Pneumatikk
•
•
•
•
•
•
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Trykkluft-slanger
"PUSH IN" fittings
Pneumtikk lynfittings
Pneumatikk ventiler
Luftbehandling utstyr
Blåsepistoler

www.tubes-international.com

Produkter
Maskiner og tilbehør
•
•
•
•
•
•
•
•

Slangepresser
Kappemaskiner
Skrelleutstyr
Merkeutstyr
Testbenker
Renseprojektiler og vaskeutstyr
Slangestativ
Rørbøyemaskiner

Andre produkter
•
•
•
•
•

Slangetromler
Beskyttelsesplugger og -propper samt sikkerhetsutstyr
Gummi og metall pakninger
Tetningsmidler
Overflatebehandling og kjemikalier

www.tubes-international.com

7

Tjenester
Produksjon av
industrislanger

V

i setter sammen komplette industrislanger
som er nøyaktig tilpasset bruksområdet.
Industrislangene vi produserer har normalt
en diameter opp til 8’’ – vi har mulighet for både
utvendig pressing og innvendig "swaging". Vi er
fleksible og utfører montering i små eller store
serier etter kundenes ønsker og behov. Våre
slangeforbindelser brukes til å transportere
vann og luft, damp, næringsmidler, drivstoff, olje
kjemikalier, gasser og faste stoffer. Det er stort
sett bare fantasien som setter begrensningen.

Montering av hydraulikkog høytrykkslanger

V

i monterer alle typer hydraulikkslanger – fra
standard gummislanger via termoplastslanger
og PTFE slanger, til ultra høytrykkslanger – med
arbeidstrykk opptil 3200 bar. Vi ønsker å være din
samarbeidspartner, enten det gjelder serieproduksjon
eller enkelte skreddersydde løsninger i henhold til
dine ønsker og krav. På forespørsel kan slangene
merkes, tester gjennomføres, rengjøring og pakking
etter gitte spesifikasjoner.
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Tjenester
Produksjon av
slange-kuplinger
etter kundens
spesifikasjoner

V

i produserer også slangekuplinger
til industri- og hydraulikkslanger
samt adaptere i henhold til kundens
spesifikasjoner, (metrisk, tommer, flenser,
osv.). Slangekuplingene kan lages av
karbonstål, rustfritt stål, syrefast stål, messing,
polypropylen, duplex, 6MO og enda flere
materialer.

Service på maskiner og
utstyr – høytrykkslanger

V

i kan også gjøre modifikasjoner og reparasjoner på
hydrauliske maskiner og utstyr, inkludert utskifting
av slanger og rør.

Kurs og opplæring

V

i har lang og bred erfaring med å bygge kurs
og opplæringskonsepter, og kan skreddersy
opplæringen i forhold til deltagernes ønsker
og behov. Vi har hatt flere tusen personer innom våre
kurs gjennom 10-15 år. Vi hjelper gjerne til i forhold til
utvalgskriterier, montering, ulike tilslutninger, hvilke
komponenter passer sammen, faremomenter, muligheter
og begrensninger. Vi kan slanger og kuplinger.

www.tubes-international.com
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Servicer på
maskiner og utstyr

M

ed faglærte medarbeidere, originale
reservedeler og riktig verktøy kan
vi garantere den høyeste grad av
pålitelighet på maskiner og utstyr levert av
oss.
Vi kan også tilby følgende tjenester:
• 24h service tilgjengelig I utvalgte
bransjer
• Slangeservice hos kunden
• Opplæringsprogram for våre kunders
ansatte om slanger og kuplinger
• Service på maskiner og utstyr høytrykkslanger
• 3D rør bøying

Salg
Salg av produkter og tjenester
Tubes International er alltid i nærheten
•
•
•
•
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Vi gjør det vi kan for å tilfredsstille våre kunders behov
Vårt fokus er utelukkende på slanger og kuplinger
Vi monterer slanger opp til 8" i eget verksted
Vi er tilgengelig når det passer kunden

• Vi bistår med teknisk rådgivning og opplæring
• Vi lagerlegger det du har behov for
• Vi ser frem til å motta din forespørsel

www.tubes-international.com

Enkel tilgang
Den raskeste måten å kontakte
oss
• E-post og telefon
Hvis du er interessert i våre produkter eller tjenester, vennligst
kontakt hovedkontoret eller nærmeste Tubes International
kontor per telefon eller e-post.
Nåværende kontaktdetaljer finnes på vår nettside.

• Nettside
Hvis du ønsker å holde deg oppdatert med siste nytt om selskapet,
produkter og tjenester, ta en titt på vår nettside.

• Katalog
En printet eller CD versjon av vår katalog er tilgjengelig på fem
språk: polsk, engelsk, tsjekkisk og litauisk.

• Brosjyrer og flygeblader
Teknisk informasjon på utvalgte produkter er tilgjengelig på
nettsiden under spesielle tekniske brosjyrer.

www.tubes-international.com
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Hovedkontor:

Tubes International Norge A/S
Kvålkroken 38
4323 Sandnes
mobil +47 51 32 92 17
e-post: stavanger@tubes-international.com
Tubes International Sp. z o.o.
Bystra 15A
61-366 Poznań
POLEN
tel. +48 61 653 02 22
fax +48 61 653 02 20
tubes@tubes-international.com

Tubes International s.r.o.
Bohumínská 172/151
712 00 Ostrava-Muglinov
REPUBLIK TSCHECHIEN
tel. +420 596 133 329
mobil +420 774 761 212
ostrava@tubes-international.com

TOW Tubes International
вул. Б. Хмельницького, 106
79024, Львiв
UKRAINE
tel. +380 32 245 93 41
mobil +380 504 329 392
lviv@tubes-international.com

Tubes International, s.r.o.
ul. Kragujevská 12
Žilina 01001
SLOVAKIA
mobil +421 911193711
zilina@tubes-international.com

UAB Tubes International
Savanorių pr. 176 C
LT-03154 Vilnius
LITHAUEN
tel. +370 52 639 372
mobil +370 62 018 826
vilnius@tubes-international.com

TOO Tubes International Kazachstan
100000 Караганда
ул. Резника 16
KAZAKHSTAN
tel. +7 7212 90 93 95
mobil +7 777 577 70 27
karaganda@tubes-international.com

ITALY
Marco Ceriani
Milano
tel. +39 348 8113340
m.ceriani@tubes-international.com

GERMANY
Michał Garbaciak
Hofheim am Taunus
tel. +49 (0) 151 158 97 631
m.garbaciak@tubes-international.com
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