
VÅR ERFARENHET – DIN FÖRDEL



I STÄNDIG UTVECKLING

Vår erfarenhet är din fördel
Östergötlands Plåt & Energiisolering (ÖPE) 
startades 2003. Sedan dess har företaget haft en 
stark utveckling och utnämnts till DI Gasell-
företag både 2008 och 2009. ÖPE ägs och drivs av 
Bo Andersson, Mikael Fingal och Peter Ödman.

Vi har många återkommande kunder som uppskat-
tar kvaliteten på våra utförda uppdrag. Rör- och 
ventilationsbranschen är av traditionell art vilket 
har gett oss utrymme för att utvecklas och få 
spetskompetens inom området.

Våra montörer har en bred och lång erfarenhet 
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går som lärlingar i tre år tryggas kunskapsförsörj-
ningen för framtiden. Våra anställda är företagets 
största resurs och den största anledningen till
vår snabba tillväxttakt. Att våra anställda trivs 
märks på den låga personalomsättningen.

Vår ambition är att vara en stark samarbetspartner 
med starka resurser både personellt, maskinellt 
och kunskapsmässigt.

�  2006 bestod ÖPE av fyra anställda.
� 2007 hade antalet anställda ökat till 14 
 personer.
� 2008 var personalstyrkan 20 personer och  
� YHUNVDPKHWHQ�À\WWDGH�WLOO�QXYDUDQGH�ORNDOHU��
 på Vinkelgatan i Norrköping.
�  2009 Genom att förvärva isoleringsföretaget  
 Isolaros, ökas både kompetens- och verksam-
 hetsområdet.
�  2010 ÖPE startar byggnadsplåtslageri och 
 breddar verksamheten ytterligare. Personal 
 styrkan uppgår till 32 personer.
�  2011 Isolaros blir ÖPE Stockholm AB och  
 personalstyrkan utökas under årets gång till  
 50 personer.



Våra tjänster
Vi utför alla våra uppdrag med samma övertygelse – att 
ett väl utfört arbete ger nya uppdrag. Därför genomför vi 
våra arbeten enligt högsta kvalitet, håller överenskomna 
tidsplaner och erbjuder en personlig kontakt genom hela 
arbetsprocessen. Våra arbetsledare ser till att arbetet ut-
förs enligt ritningar och riktlinjer.

Traditionell rör- och ventilationsisolering
Vi utför värme- och kylisolering. Våra montörer är erfarna 
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ventilationssystemen isoleras med rätt material – alltid i 
tid och med bästa resultat.

Rör- och ventilmärkning som förenklar
I samband med isoleringsarbetet, eller som separat
tjänst, utför vi rör- och ventilmärkning. Genom att låta 
en professionell fackentreprenör göra jobbet, sparar du 
både tid och pengar. Vi ser till att rör samt ventiler märks 
utifrån vilket media som går igenom dem. Det förenklar 
både underhåll och service.

Komplett isoleringsplåtslageri
ÖPE har underhållskontrakt på större industrier som t.ex. 
E.ON och Agro Etanol i Norrköping. Uppdragen omfattar 
isolering och plåtarbeten. Vi har jour dygnet runt, varje 
dag, året om.
Större delen av vår lokal är verkstad. Det innebär lokalyta 
på 760 kvm med en modern maskinpark där vi sköter all 
tillverkning av förekommande plåt- och isoleringsarbeten 
innan montering ute hos kund.

Alla förekommande plåtentreprenader
Sedan 2010 består ÖPE även av ett byggnadsplåtslageri,
ett naturligt steg i vår framtida satsning. 
Vi utför alla typer av plåtentreprenader såsom tak, in-
klädnader, stuprör och hängrännor. Våra kunder är både 
företag och privatpersoner.



Stockholm
2009 förvärvades Isolaros i Stockholm AB i 
vårt bolag. 2011 blev Isolaros ÖPE Stockholm 
AB. Genom detta företag utför vi rörisolering 
mot industri- och byggbranschen, främst i 
Stockholmsregionen. 

Här kombineras erfarenhet och kunskap med 
personella och maskinella resurser. Det gör att 
vi kan åta oss både små och stora uppdrag

Stockholmsarenan
För närvarande jobbar vi med bygget av 
Stockholmsarenan. Rör, ventilmärkning och 
rörisolering ingår i uppdraget som omfattar 
en entreprenad på ca. 8000 timmar.

Bygget beräknas vara klart våren 2013.



Nakna rör kostar pengar
och energi
Rätt utförd teknisk isolering är en mycket viktig 
del för att en byggnad eller anläggning ska få opti-
mal energiprestanda.
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energikostnad med 63 000 kronor om året, bara 
genom att isolera rören rätt. Genom att isolera 
med modern tjock isolering kan energiförlusterna
minskas med så mycket som 85 procent jämfört 
med ett helt oisolerat rör. Att uppgradera gammal 
isolering till ny innebär att energiförlusterna i det 
närmaste halveras.

Förutom de stora energifördelarna med att isolera 
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smittas 1000 personer i Sverige av legionella på 
grund av att det kalla vattnet inte är tillräckligt
kylt och varmvattnet inte riktigt varmt hela vägen 
till tappstället.

Låt en fackman se över dina system
Att låta erfaren personal från ÖPE undersöka 
EH¿QWOLJD�U|U��RFK�YHQWLODWLRQVV\VWHP�lU�HQ�VPDUW�
investering. Vi kontrollerar och synar systemet 
med värmekamera, utför en beräkning och lämnar
därefter en offert på den bästa lösningen.



ÖPE 
Stockholm AB
Eliegatan 20
172 73 Sundbyberg

Telefon: 08-28 99 30
Fax: 08-749 10 13

Östergötlands 
Plåt & Energiisolering AB
Box 12066
600 12 Norrköping

Telefon: 011-23 99 11
Fax: 011-23 97 30

www.opeisolering.se


