
Vår strävan är att uppnå och bibehålla långsiktiga
affärsrelationer med både våra kunder och leve-
rantörer. Servicegraden ska vara den bästa tänk-
bara och servicebegreppet ska genomsyra hela
företagets verksamhet. Detta sammanfattas i två
teser som ska vara vägledande för hela företagets
verksamhet:

”Vi levererar till våra kunder rätt produkt i rätt tid
till acceptabla villkor.”

”Den gemensamma nyttan för våra kunder, våra
leverantörer och oss själva sätts framför vår
egennytta.”

Den kunskap vi har tillsammans med våra tillver-
kare kommer våra kunder till del genom rätt val av
produkt/producent.

Historik
Tematic AB grundades 1992 då del av verksamhet
i SKF Multitec AB, f.d. Transmatic AB, förvärvades.

För att bättre kunna bearbeta marknaden överför-
des, år 2002, den del som avser industrikompo-
nenter till Tematic Industrial Parts AB

Affärsidé
Tematic Industrial Parts AB ska verka på den
Nordiska marknaden som agent/grossist.
Produktsortimentet ska omfatta mekaniska
insatskomponenter för industrin och industrins
underhåll. 

De företag/tillverkare som vi representerar ska vara
välrenommerade och produkterna ska hålla hög-
sta kvalitet.

I första hand vänder vi oss till kunder som är slut-
förbrukare.

Florettgatan 12
Box 221 76
250 23 Helsingborg

Tel: 042-16 47 00
Fax: 042-16 47 11
Mail: info@tematic.se

www.tematic.se www.tematic.se
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Rekonditionering

Ni kan välja att skicka Era plattor till oss för
rekonditionering eller så utför vi servicen av
Era värmeväxlare på plats.

Demontering, montering, byte av
packningar och rengöring. Allt för att passa
just Era behov och för att korta tiden som
värmeväxlaren står stilla.   

Service & rekonditionering utförs av väl-
utbildad personal med mångårig erfarenhet
och specialkunskaper om värmeväxlare.

Service på plats 

När Ni behöver byta packningar på Er platt-
värmeväxlare kan vi erbjuda packningar till
följande fabrikat:

Packningarna tillverkas i England av
Thornhill Gasket Company Ltd. De har över
25 års erfarenhet i branschen och är verk-
samma över hela världen med dotterbolag i
mer än 10 länder.

Packningar till
alla värmeväxlare

Lägre kostnader

Olika typer av media kräver olika typer av
packningsmaterial. Standardmaterial är NBR
och EPDM.

Materialet i packningarna är av högsta
kvalitet. Samma som Ni förväntar Er av de
stora och kända tillverkarna. 

Vi levererar ca 20 olika sorters material t ex
NBR, EPDM, Butyl, Neopren, Silikon,
Hypalon och olika typer av Viton.

Genom åren har Thornhill skaffat sig ett
mycket gott ryktet för tillverkning av
högkvalitativa packningar.

Material

Högsta kvalitet
- ISO 9002 tillverkat

Plattorna går igenom en noggrann
rekonditioneringsprocess.

• Kontroll av alla mottagna plattor.
• Borttagning av gamla packningar.
• Kemisk rengöring i flera steg. 
• Hål & spricktest, kontroll av packningsspår.
• Montering av nya packningar.
• Slutlig inspektion.

Alla mottagna plattor märks när de packas
upp och skickas tillbaka i samma ordning
som de låg när de ankom. 

Vår rekonditioneringsprocess återställer era
plattor till ursprungligt skick. 

Med våra packningar och förstklassiga
service kan Vi avsevärt minska Era
kostnader för underhåll av värmeväxlare.
Det innebär också att Ni får chansen att
sköta om Era värmeväxlare oftare och på
det viset få en bättre effektivitet och en
högre verkningsgrad. 

Packningar & service är av bästa kvalitet –
till betydligt lägre pris.

Kontakta oss för en offert!

• Alfa-Laval
• Tranter/Swep
• Cetetherm
• GEA 
• Vicarb

• APV/Pasilac
• Sondex
• Arsopi
• Schmidt Bretten
• Fischer

Tillverkningen av packningarna är certifierad
enligt ISO 9002 och utförs i nya moderna
lokaler, med moderna pressar i England. 

Varje packning går igenom en lång
rad av kvalitetskontroller innan den
är klar för leverans.

Ingående material håller rätt kvalitet
för att säkerställa en slutprodukt med
egenskaper som är minst lika goda som
originalprodukten. 

Oberoende av packningstyp eller material
garanterar vi - högsta kvalitet.
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