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NY SERIE MED LEKKASJESTOPPERE 
FOR BRUK I ENBOLIG

1904 LEKKASJESIKRING er en helt ny serie som er skreddersydd for lekkasjesikring av boliger. 
Med 1904 LEKKASJESIKRING kan du tilby kundene tre ulike løsninger:

BASIC   - den enkleste - stenger strøm og vann til de apparatene som er tilkoblet.

ADVANCED  - trådløs lekkasjestopper som kan tilkobles inntil 5 trådløse sensorer

PREMIUM - trådløs lekkasjestopper som kan tilkobles inntil 20 trådløse sensorer
 og som viser hvor det er lekkasje på sentralens display. 

Ta en tur innom din Heidenreich-butikk 
så kan vi vise deg de ulike løsningene. 

NYHET!

En liten lekkasje fra en varmtvannstank, det var nok til å gjøre to leiligheter ubeboelige 
i månedsvis. Nå installeres det Heidenreich 1904 lekkasjesikringer i Mjeldheimskleiva 
sameie i Bergen.

Mjeldheimskleiva sameie består av 18 enheter og sto nytt i  
2008. Leilighetene har varmtvannstank i kjøkkenbenken, og 
det var her lekkasjen oppsto.

Lekkasjen ble raskt oppdaget, men to leiligheter fikk like vel 
så store skader at de måtte renoveres. Beboerne måtte flytte 
ut i flere måneder, forteller leder i sameiet Linda Lien.

Mjeldheimskleiva sameie er ikke alene om å oppleve dette. 
Ifølge Finans Norge blir det meldt inn vannskader til norske 
forsikringsselskap hvert åttende minutt. Med en godkjent 
lekkasjesikring ville mange av disse skadene vært avverget.

Dette er årsaken til at mange forsikringsselskap gir rabatt  
på bolig og innboforsikring til kunder som har installert  
lekkasjesikring.

Nå monterer rørlegger E. Sjøstrøm AS 1904 lekkasje
sikringer i Mjeldheimskleiva sameie. Beboerne vil forsikre 
seg mot nye lekkasjer i egen og andres leilighet.

Lekkasjesikringene som monteres av rørlegger E. Sjøstrøm 
AS er Heidenreichs 1904merke, en serie prisgunstige 
systemer i høy kvalitet.

1904 lekkasjesikring kan tilpasses alle behov fra små  
leiligheter til store bygg.

1904 BASIC er et egnet produkt når du skal koble til kun  
én enhet, og består av aktuatorventil, «plug´n play» 
hovedenhet og sensorkabel.

1904 ADVANCED er egnet når du skal koble på inntil fem 
sensorer, og består av aktuatorventil, hovedsentral med 
ledning og stikkontakt, to sensorkabler med lim,trådløs 
sensor, batteri og montering.

1904 PREMIUM kan kobles på inntil 20 sensorer og består 
av aktuatorventil 12V, hovedsentral med display, ledning 
og stikkontakt, sensorkabel til trådløs sensor, og batteri til 
sensor.

1904 LEKKASJESIKRING 
– SMART FORSIKRING 
MOT VANNSKADER

— Lekkasjesikring er ganske enkelt bedre nattesøvn i en 
liten boks, sier leder i Mjeldheimskleiva sameie Linda Lien og 
rørlegger Robert Sjøstrøm 
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ROBUSTE DUSJLØSNINGER FOR OFFENTLIG ROM

JUSTERBAR DUSJTID OG HYGIENISK SELVSPYLING

ELEGANT AKTIVERING MED PIEZO-DUSJKNAPP

Drift  NRF
Batteri  4340955
230V  4404732
Dusjhode  4340957

INTRA SANDFANGER 
MED KAPASITET 3,5LITER. 
FOR GULV- ELLER VEGGTILKOBLING
NRF 6132008

INTRA VASKERENNE P121 
MED HJØRNEBESKYTTELSER.
FOR VEGGMONTERING
NRF 6321917

INTRA VEGGPANEL P12VP 
FOR VASKERENNE P121
NRF 6321927

FÅ BEDRE 
VANNTRYKK

FÅ BEDRE KOMFORT I HJEMMET MED EN GRUNDFOS 
TRYKKØKNINGSPUMPE SCALA1 & SCALA2
Mangel på vanntrykk, svingende temperaturer i dusjen, støyende rør eller pumpe, bruk av 
for mye vann eller har du feil pumpe i trykkøkningssystemet? I Grundfos viser vi hvordan 
du kan overvinne disse utfordringene og få et bedre trykkøkningssystem med maksimal 
komfort.
Lær mer på grundfos.no
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1090,-
PR STK. EKS MVA.

690,-
PR STK. EKS MVA.

1290,-
PR STK. EKS MVA.

MAKITA MULTIVERKTØY DTM51Z 
18V Z-MODELL. 
NRF 9828734

MAKITA 12V DRILL 
MED BATTERI, 
MAX DF333DWAE
NRF 9829632

MAKITA MULTIVERKTØY 
TM30DZ 12 V
NRF 9864009

MAKITA BATTERISETT, 
2X12V 2AH
NRF 9829801

Lenge leve 
støpejernet
Vi forsyner markedet med  
velprøvde rørsystemer laget  
av naturlige materialer. 

Du finner alle våre produkter  
på vår nye hjemmeside  
www.kjma-system.com 

ORDINÆRE PRISER

KUN MASKIN.

INTROPRIS!

INTROPRIS!
INTROPRIS!
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For mer informasjon kontakt oss på e-post: marked-tt@no.bosch.com, tlf 62 82 88 00 eller se bosch-climate.no

bosch-climate.no

A+++

A+
L

A+++→GA+++ D 
A+  F

Inverterstyrt væske/vann-varmepumpe
i moderne design

Compress 7001i LWM

▶ Enkel å installere, enkel å starte opp
▶ Ny lettoversiktlig berøringsskjerm i farger
▶ Oppstart gjøres med kun 7 trinn
▶ Del varmepumpen og spar ryggen ved installasjon
▶ Utrrekkbar kjølekrets forenkler installasjon og

service
▶ Opptil 300 liter varmt tappevann
▶ Ekstern bereder finnes i samme design og utførelse

SCOP
5,85

Mer informasjon om “Bra val” her: 

https://www.folksam.se/tester-och-goda-rad/vara-tester/test-av-varmepumpar

GROHE EUROSMART 
ETTGREP 
KJØKKENBATTERI 
C-TUT HØY, 
SVINGBAR
NRF 4222968

GROHE BAUCOSMO E 
SERVANTBATTERI, 6V S 
NRF 4220947

GROHE ESSENCE 
SERVANTBATTERI 
MED BØYD TUT
NRF 4220759

GROHE RAPID SL 
SISTERNE MED 
LEKKASJEBOKS 
1,13 MTR.
NRF 6192097

GROHE TEMPESTA 
COSMOPOLITAN 250 
TERMOSTAT DUSJSYSTEM
NRF 4222472

Følgende væske/vann varmepumper 
er lagerført hos Heidenreich: 

8420391 BOSCH COMPRESS 7001i LWMF 12 312KW 230V
8420388 BOSCH COMPRESS 7001i LWMF 8 28KW 3X230V
8420224 BOSCH COMPRESS 7001i LWMF 12 312 KW 400
8420222 BOSCH COMPRESS 7001i LWMF 8 28 KW 400V
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� Dansk produsert massasjekar
� Nordisk design
� Hurtig levering
� Bredt sortiment
� 5 års garanti
� 30 års erfaring på det Norske markedet

Massasjekar og badekar fra Danline

Danline A/S
whirlpool@danline.com

danline.com - 004586487777

Kjøkkenvask i sort farge:
BLANCO AXIA III XL 6S i Silgranit. 
Skaffevare. Se flere modeller på nibu.no kjøkken- og interiørbeslag 

3690,-
PR STK. EKS MVA.

2990,-
PR STK. EKS MVA.

PRO-FIT HULLSAGSETT XXL 
HM/BI+ 32-114MM BM 73+83
NRF 9834604

HULLSAGSETT,  
19 DELER I PRAKTISK KOFFERT
NRF 9834608

DUSTCAP 
360 6-120MM
NRF 9838677

Listepris 4520,65

Listepris 4129,34

IKKE NOK MED DET! DU FÅR MED EN DUST CAP TIL KR 0,-Listepris 645,65 

990,-
PR STK. EKS MVA.

DIAMANTBORSETT,
4 DELER: 
2×5 OG 2×6 MM
NRF 9834715

Listepris 1337,-
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RIDGID Scandinavia A/S • Tel: 0200 883467 • ridgid.scandinavia@emerson.com • RIDGID.no

SETT MED KUTTEHODE + 
KOFFERT 41X41mm

RP 219 MED PRESSBAKKER 
M15-22-28 

69083 

14.290 NOK

64058

9.500 NOK

RP 351-C MED PRESSBAKKER 
M15-22-28

69833  

24.100 NOK
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NYHET! MONTASJESKINNEKUTTER FOR 32KN PRESSMASKINER
21x41mm eller 41x41mm

FMM SILJAN FLEXI 
KJØKKENBATTERI
NRF 4300998

FMM SILJAN FLEXI 
KJØKKENBATTERI 
MED AVSTENGING
NRF 4300999

FMM 9000E II 
KJØKKEN BATTERI 
MED AVSTENGING
NRF 4300921

FMM 9000E II 
SERVANT BATTERI 
UTEN KJEDEFESTE
NRF 4300034

FMM 9000E II TERMOSTAT 
DUSJBATTERI
NRF 4301822

FMM 9000E TRONIC 
SERVANTBATTERI
NRF 4300059

NYHET HOS HEIDENREICH!
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WST KLIK
Komplett monteringssett for 
montering av servant

1 installatore 2 KLIK!111 iiiinnssttaallllatore 2 K1 montør 2 KLIKK!

Type Art.nr. NRF Nobb

WST KLIK 120 541479 3542098 60002691
WST KLIK 140 541480 3542099 60002692

WST KLIKK

Kun èn montør.
Enkel, sikker og rask montering.
Servanten kan enkelt vatres og etterjusteres. 

Komplett sett med SX plugger, skruer og tilbehør.

199,-
PR STK. EKS MVA.

699,-
PR STK. EKS MVA.

389,-
PR STK. EKS MVA.

499,-
PR STK. EKS MVA.

149,-
PR STK. EKS MVA.

BITS SETT 1/4 54 DELER 
59/S54BC BAHCO
NRF 9822969

1 1/2 RØRTANG 1420D 
BAHCO ERGO
NRF 9823906

BAUFILBUE 325 ERGO
NRF 9823411

1 RØRTANG 1410D 
BAHCO ERGO
NRF 9823904

10PCS IMPACT BIT SET 
50MM
NRF 9826658
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SAGA XPRESS - SX
- for raskere varmtvann
SAGA XPRESS gir varmtvann hele 3 × raskere enn vanlige 
beredere, uten å bruke mer strøm, på grunn av flip-flop 
funksjon mellom øvre og nedre varmeelement.

Nrf. 8000652, 8000654, 8000656, 8000657

HG CROMETTA S240 
1JET SHOWERPIPE, 
KROM
NRF 4244221

HG TALIS E110 
SERVANTBATTERI, 
MATT SORT
NRF 4242359

HG TALIS M54 KJØKKEN-
BATTERI 210 2JET MED 
UTTREKK, MATT SORT
NRF 4242333

HG RD SELECT S240 
1JET POWDERRAIN, 
MATT SORT
NRF 4245254

HG TALIS M54 KJØKKEN-
BATTERI 210 2JET MED 
UTTREKK, KROM
NRF 4242332

HG TALIS M54 KJØKKENBATTERI 
270 1JET MED UTTREKK, KROM
NRF 4242336

HG TALIS M54 KJØKKEN-
BATTERI 270 1JET MED 
UTTREKK, MATT SORT
NRF 4242337
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STEMPELKOMPRESSOR 
ABAC 0L 1,5HK BÆRBAR
NRF 9522377

STEMPELKOMPRESSOR 
ABAC BASE 2 HK 24 L V2
NRF 9522375

 
 

TOKE DUSJDØRER
gir deg en stilren utførelse
Velg mellom sorte eller krom aluminiumsprofiler. 
Dørene har 6mm herdet sikkerhetsglass. Ikke bare er dusjdørene funksjonelle, de lukkes lett med magnetlukking  
på dørene og sørger for at vannet holder seg innenfor dusjsonen ved å bruke medfølgende skvettlist.

heidenreich.no

2624,-
PR STK. EKS MVA.

1732,-
PR STK. EKS MVA.
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cimberioas

www.cimberio.no

CIMBERIO AS - Industriveien 15, 1481 Hagan - 22 70 79 10 - info@cimberio.no

CIM 778

TERMOSTATISK REGULERINGSVENTIL
FOR VARMTVANNSSIRKULASJON

8525338 - 1/2”
8525339 - 3/4”
8525341     - 1”

For varmtvannssystemer til husholdningsbruk
Automatisk balansering i sirkulasjonskretser

Garanterer de ønskede temperaturene på hvert punkt i systemet
Minimerer varmetap og energiforbruk

Mulighet for termometer
Bypass-mekanisme som griper inn med termisk desinfeksjon mot legionella

Produktvideo

10990,-
PR STK. EKS MVA.

5990,-
PR STK. EKS MVA.

7490,-
PR STK. EKS MVA.

9990,-
PR STK. EKS MVA.

1690,-
PR STK. EKS MVA.

890,-
PR STK. EKS MVA.

PRESSMASK. AKKU-PRESS 
ACC REMS 22V PACK
NRF 9849728

ELEKTRISK TRYKK-
RØRSPUMPE REMS 
E-PUSH 2
NRF 9856975

PRESSMASKIN 
MINI-PRESS 14,4V LI-ION
NRF 9846206

MOBIL RØRKAPPE-
MASKIN CENTO REMS
NRF 9846133

PUSH MANUELL 
PUMPE F/TRYKK OG 
RØR REMS
NRF 9845948

CENTO KUTTETRINSE 

CU-INOX
NRF 9846114

STÅL MA/SML REMS
NRF 9846142
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Det er stort, og det blir langt.  
Heidenreich leverer over to kilometer 
PE-rør til ny hoved vannledning gjennom 
seks kommuner i Rogaland.

Det interkommunale selskapet IVAR IKS er byggherre 
for prosjektet Ny hovedvannledning vest, som blir  
det største byggeprosjektet i selskapet historie.  
Store er også rørene som Heidenreich leverer til  
entreprenøren Stangeland Maskin: 2.300 meter  
PErør med diameter 1.400 mm.

https://www.tsmaskin.no

Den nye hovedvannledningen skal sikre innbyggerne  
i  regionen mer stabil forsyning av drikkevann, og 
skal gå gjennom de seks kommunene Gjesdal, Time, 
Klepp, Sandnes, Sola og Stavanger. Vannledningen 
skal være ferdig i 2024 og har en kostnadsramme på 
1,35 milliarder kroner.

Byggestart ble markert 7. juni 2021, og byggherren 
har bestemt at anleggsplassene skal være fossilfrie. 
IVAR IKS kutter cirka ca. 10.000 tonn CO2utslipp i 
løpet av anleggs perioden, blant annet ved å benytte 
biodrivstoff i anleggs maskinene.

https://www.ivar.no/aktuelt/forste-spadetak-pa- 
ny-hovedvannledning-article7532-805.html

Dette liker vi i Heidenreich. 
 Vi har vært Miljøfyrtårn siden 2010, deltar i Grønt 
Punkt Norge og Heidenreich har satt konkrete 
bærekraftmål for selskapet fram mot 2030.

Vi stiller etiske krav og miljøkrav til våre leveran
dører, og prioriterer bærekraftig produksjon  
og ressursforbruk, vann og energibesparende  
produkter, miljøvennlig emballasje og god EPD 
dokumentasjon.

Vi har imidlertid ikke tenkt å stoppe her. Vi skal  
jobbe på, for å bli en enda mer bærekraftig bedrift.  
Vi bruker vår kompetanse og erfaringer til å sam
arbeide med kunder og leverandører om økt 
bærekraft. Ikke bare fordi vi alle må bidra til en 
ny kurs, men også fordi økt bærekraft betyr økte 
muligheter for den enkelte bedrift.

VI BIDRAR TIL TRYGGERE 
VANNFORSYNING

 
 

CONEL DRAIN
Støysvake rør og deler for innomhus avløp

Et pålitelig og sikkert støysvakt innendørs avløpssystem med 3 funksjonelle lag  
i sterk polypropylen levert i standard dimensjoner. Et omfattende koblings-/bend  
og feste-program kompletterer systemet.

CONEL DRAIN avløpsrør og -koblinger av PP-MD brukes for trykkfritt avløp i hus iht. 
DIN EN 12056 og DIN 1986-100. Rør, koblinger og pakninger kan brukes opptil 90 °C  
og er egnet til å lede ut kjemisk aggressivt avløpsvann. Drain avløpsrør og -koblinger  
er 100% resirkulerbare.  
 
CONEL DRAIN er SINTEF godkjent

heidenreich.no
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199,-
PR STK. EKS MVA.

199,-
PR STK. EKS MVA.

149,-
PR STK. EKS MVA.

STØVMASKE OS FFP2 
FORMSTØPT 
20 STK
NRF 9990644

STØVMASKE OS FFP2 
M/UTÅND.VENT. 
12 STK
NRF 9990645

STØVMASKE OS FFP3 
M/UTÅND.VENT. 
5 STK
NRF 9990646

― utvalget i Heidenreich-butikkene og 
innholdet i vår podcast hjelper deg

Podcast: Enklere Håndverk | Håndverkernes nødnummer: 07 101 tec7.no

ENKLERE HÅNDVERK

Forbedret BIM bibliotek på 
uponor.no
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Pipelife er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i 
plast. Ved vår fabrikk i Surnadal utvikler og produserer vi Smartline 
avløpssystem. Smartline er utviklet og godkjent for bruk i alle typer 
bygg, som bunnledning og i grøft. 

Sammen med PILI2 gulvsluk, Stilla lyddempende avløpssystem og  
90 mm rør og deler tilbyr vi et bredt sortiment innen VVS.

pipelife.no

SMARTLINE - KVALITETEN PÅ 
DET DU IKKE SER,ER KANSKJE 

DET ALLER VIKTIGSTE

Smartline annonse.indd   1Smartline annonse.indd   1 26.02.2021   11:27:4126.02.2021   11:27:41

Hvordan velge  
riktig kran til  
din neste installasjon?

Uansett om du planlegger et boligprosjekt eller et 
sykehus, trenger du et utvalg av kraner som kan 

tilpasses alle behov. 
Kraner som kan installeres hvor som helst, for alle 

formål. Oras har det du trenger.

Scan QR-koden og oppdag  
vår produktfinner
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NB! Classic dusjkabinett leveres 
både som PLUS-versjon med 
takdusj, og som BASIC-modell  
med vanlig dusjsett inkl

*Bestillingsvare

NYHET!

Matt sort

CLASSIC
Dusjkabinett med sort matte  
profiler, grå dusjbunn og  
servicehylle. Inkl. matt sort  
takdusjsett.  
Leveres i størrelse 90x90cm

ROTH NORGE AS · Billingstadsletta 19 · 1396 Billingstad · Tlf. +47 67 57 54 0 00 · E-mail: service@roth-norge.no · roth-norge.no

Roth Softline brukes til styring og regulering av romtemperaturen i bygninger med gulvvarmeløsninger fra Roth. 
Reguleringssystemet kan også brukes til radiatorer, og styres via de trådløse motorene til radiatorene. Systemet 
kan brukes til både oppvarming og kjøling. 

Roth Softline 
– trådløs romregulering for gulvvarme og radiatorer

> Nyhet, termostat i sort og en hvit med stort display 
> Roth Softline kontrollenheter med åtte kanaler 
> Tilkobling for opptil fire utvidelsesmoduler
> Styring via smartphone
> Kompatibel med Google Home og Alexa

Se fullt sortiment på vår hjemmeside roth-norge.no 

NYHET
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ENGANGSHANSKE SORT 
NITRIL 100106

S
NRF 9857489 

M
NRF 9857491 

L
NRF 9857492 

XL
NRF 9857493

XXL
NRF 9857494

MONTERINGSHANSKE 
PUSTENDE 100209

STR 06
NRF 9860775

STR 07
NRF 9860776

STR 08
NRF 9860777

STR 09
NRF 9860778

STR 10
NRF 9860779

STR 11
NRF 9860781 

STR 12
NRF 9860782

MONTERINGSHANSKE 
TETT 400102

STR 07
NRF 9860852

STR 08
NRF 9860853

STR 09
NRF 9860854

STR 10
NRF 9860855

STR 11
NRF 9860856 

249,-
PR STK. EKS MVA.

29,-
PR STK. EKS MVA.

2490
PR STK. EKS MVA.

 
 

Bajonettsagblader i hardmetall for bekvem kutting av støpejernsrør  
Bosch Carbide er alltid den perfekte kombinasjonen av hardmetallstyrke og seighet, for å møte de mest 
krevende håndverkernes forventninger til lang levetid når de arbeider på de tøffeste materialene  

 

Bosch Carbide-tilbehør holder skarpheten lenger enn standard wolframbor eller 
ikke-karbidtilbehør. Denne varige skarpheten betyr at du kan kutte flere 
materialer, til en høy standard, på kortere tid og over en lengre periode. Du vil 
også miste mindre tid på å bytte karbidbor eller kappeblad; eller hente nye fra 
varebilen, lageret eller butikken.  

Bosch Carbide-blader sørger for bekvem kutting av støpejernsrør og har 
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hardhet og slitestyrke. Etter år med forskning og utprøving har 
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forventingene til de mest kresne brukerne når det gjelder 
verktøyets levetid ved arbeid med de røffeste materialene.  

 

 

 
 

NYHET HOS HEIDENREICH!
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Thermopanel V4  - Norges mest fleksible radiator 

Alt du kan ønske av en radiator 
Thermopanel V4 representerer et radiatorkonsept som har blitt utviklet for å tilfredsstille 
høye krav til effektiv logistikk og moderne design. En radiator som leveres komplett fra  
fabrikk, med alt på plass. Ingen løse deler og ingen ekstra monteringsarbeid. Bare skru fast 
de medfølgende konsollene, heng opp radiatoren og koble den til det vannbårne varme-
systemet. Enkelt, raskt og effektiv og dessuten med ny lettstelt design! 

Smart, skjult V4-kobling 
Thermopanel har unike og høyt anerkjente egenskaper. Den smarte V4-koblingen sveises inn 
skjult bak radiatorkroppen, for bransjen en helt unik metode. Ingen synlige rør og full frihet 
til å installere radiatoren for enten bunn- eller sidekobling. Ventilinnsatsen som kan forhånd-
sinnstilles er fabrikkmontert. Termostat og kuplinger velger du fra det samme sortimentet 
som tidligere.

Leveres i 3 utførelser 

Standard (profilert front)

Plan front Ramo front (horisontale linjer)

Leveres standard med integrert TIF ventilinnsats, 
veggkonsoll, sideplater, gitter, lufteskrue og blindplugg. 
Alt på ett NRF nummer!
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Sideplater og gitter inngår
Thermopanel V4 leveres alltid med sideplater og gitter ferdigmontert. Sammen med radiator-
kroppens nye profil og produktets hvite fargenyanse, skaper dette en flott, ren design. En full-
stendig vedlikeholdsfri radiator uten synlige rørdetaljer som er vanskelige å rengjøre. Bare en 
lekker, varm Thermopanel. Pakket og klart!

Reduserer logistikk og monteringstid
Thermopanel har blitt utviklet med fokus på logistisk perfeksjon. Ved å produsere radiatoren helt 
installasjonsklar i en moderne produksjonslinje, effektiviseres både produksjon, distribusjon og 
håndtering hos grossisten. For installatøren reduseres monteringstiden, og risikoen for feil eller 
mangler i detaljene blir eliminert.

En radiator, 9 monteringsalternativer
1-2. Standard med 4 veis ventil for valgfri montering «under eller på siden»
  3.  Tvillingkobling
  4.  Midtforbindt med TP-flexfordeler
  5.  Montering med veggbokser bak radiator med TP-flexfordeler
  6.  Seriemontering med TP Rett 4 fordeler
  7.  Omstilling fra 1 til 2 rørsystem med TP 1-rørsfordeler
  8.  Universal rehabilitering med service kit.
  9.  Quatro fordeler 

1 og 2  TPv4, Standard valgfri tilkobling 
under eller siden

3.  Tvilling

6. Serie forbindelse   

8. Service kit for universal rehabilitering. 

9. Quatro

4 og 5 Midt eller bak 
montering       

7. Omstilling fra 1-2 rør
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VB SUBWAY 3.0 
TWISTFLUSH 
VEGGSKÅL PAKKE
NRF 6023689

GB ESTETIC GULV-
KLOSETT S/P-LÅS, 
MATT SORT.  
INKL. SETE
NRF 6022927

GB ESTETIC SQUARE 
TAKDUSJSETT, MATT 
SORT
NRF 4341969

GB ESTETIC ROUND 
TAKDUSJSETT, MATT 
SORT
NRF 4341968

GB ESTETIC 8330 
VEGGSKÅL,  
MATT SORT.  
INKL SETE
NRF 6023694
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KUPLINGSSKAP VUK
NRF 5050977

350X350 LK SKAP UNI
NRF 5051881

350X350 LK RAMME/
LUKE UNI INB
NRF 5051883

AX16 LK 
SMARTBOX V3
NRF 5052158

16X2,0 PE-X RIR LK 
UNIVERSALRØR 50M
NRF 8364883

350 RAMME UNI INNB
NRF 5051701

350 FORDELERSKAP UNI
NRF 5051694

LK RØRGJENNOM-
FØRING F/25VARERØR
NRF 5117299

Våre vannutkastere leveres med nøkkel, slik at du 
enkelt kan fjerne denne så f. eks barn ikke kan 
skru på vannet som blir rennende over lang tid. 
Utekranenene våre er frostsikre, og innerrørets 
lengde kan tilpasses veggtykkelsen.  
Enkelt og smart!

heidenreich.no

1904 VANNUTKASTER
er både sikker og enkel å montere

Trinnity  for ulike installasjoner.  
Vi har sikkerhetsventiler for tappevann,  
varme- og kjøleanlegg i ulike trykkvarianter.

heidenreich.no

TRINNITY
sikkerhetsventiler

Trinnity finner du kun hos Heidenreich.
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Hos Heidenreich Tromsø var spenningen 
høy på slutten av fjoråret fordi en svært 
spesiell levering var på vei mot Antarktis. 
På nyttårs aften ankom en forsendelse på 
den helt andre enden av verden – den evige 
isen i Antarktis.  

“Silver Arctic”, et splitter nytt skip forlot Tromsø havn  
23. november med ankomst Antarktis 31.12.2021. Skipet  
var bla lastet med varer fra Heidenreich. Skipet ble ønsket  
lykke til på den 5 uker lange ferden gjennom is og vann med 
en høytidelig seremoni hvor bla. Tromsøs Ordfører, NrK og 
Heidenreich deltok.   

235 kilometer fra kysten 
«Antarktisekspedisjonen» startet for Heidenreich i 
begynnelsen av september 2021. Norsk Polarinstitutt 
henvendte seg til Heidenreich, med forespørsel om en 
levering til forskningsstasjonen Troll i Antarktis. Instituttet 
holder til i Tromsø og er et direktorat i Klima og miljø
departementet. 

De er representert i Antarktis og driver blant annet  
ekspedisjoner og vitenskapelig arbeid i disse områdene. 
Forsknings stasjonen Troll ligger i den østlige delen av 
Prinsesse Mârtha kysten. Den ble bygget for over tre tiår 
siden og ligger 235 hele kilometer fra kysten – på steinete 
grunn 1270 meter over havet. Vinterstid er stasjonen  
bemannet av åtte ansatte som bl.a for utfører meteoro
logiske UVmålinger.

Flyene lander på flyplass laget av is 
Heidenreich Tromsø leverte tilbud og dette ble akseptert.  
Dette er ikke en dagligdags levering og det ble iverksatt en 
spennende planlegging. Heidenreichleveransen består av 
radiatorer, sanitærarmaturer, sirkulasjons pumper, trykk
beholdere og store mengder rør og armaturer. 

– « Da vi fikk denne ordren visste vi ikke helt hvordan vi skulle 
få fraktet så stort volum til Sydpolen, sier Heidenreich sin 
Distriktssjef, i Troms og Finnmark, Karin Eilertsen og hun  
legger til: – Vi måtte dele opp leveransen, og den første del-
leveransen gikk med fly og den neste delen med båt.  
Det spesielle også med flyplassen er at denne ligger ikke  
på landjord, men flyene må lande på en flyplass laget på isen  
og lasten må losses for hånd.» 

Delleveranse 2 gikk som nevnt fra Tromsø 23.11 og når 
skipet ankom Antarktis, så ventet en ny utfordring.  
Skipet har ingen ordinær kai å legge til og måtte legge til  

SKAP  –  SERVANTER  –  SPEIL/SPEILSKAP  –  LAMPER

Voss fra 1904 har rene linjer og passer  
inn i alle baderom, uansett størrelse og  
stilretning. Med 1904 Voss får du nordisk  
design i god kvalitet med lang levetid.  
 

Skapene leveres ferdig montert, gir rask og 
enkel montering. Flere produktvarianter  
og gode priser. Du kan se de utstilt i våre 
butikker og få katalog med spesifikasjoner.

1904 VOSS i nordisk design
Ny møbelserieMED KURS FOR ANTARKTIS 

– eksklusiv levering fra Heidenreich Tromsø

Karin Eilertsen og 
Øystein Sodefjed.

Mannskapet ombord på Silver Arctic.

Representanter for våre kolleger i 
Tromsø.

Skipet Silver Arctic.

kai på kanten av isen og deretter losse alt av skipet med 
kraner. 

Men leveringen slutter ikke der, for i midten av desember 
gikk nok en bestilling med fly fra Oslo til Antarktis. 

Karin Eilertsen avslutter med: «Dette er en av de mest 
spektakulære leveransene Heidenreich Tromsø noen gang 
har gjennomført. Vi er veldig stolte av dette prosjektet.”

Produsert i Skandinavia



Vi har bl.a. innført  
 etiske retningslinjer og tiltak for et positivt arbeidsmiljø

 utforming av alle arbeidsplasser mht. arbeidsstilling,  
 luft og lys

 årlige mestrings og utviklingssamtaler med hver enkelt 
 ansatt 

 partnerskap i Ingeborgnettverket for å øke kvinneandel 
 en i VVSbransjen

4. Sosialt og etisk ansvarlig organisasjon.  
  Det starter på toppen. 

Heidenreich ledes etter prinsipper for en ansvarlig, sosialt 
rettferdig og bærekraftig organisasjon. Bærekraft er et fast 
punkt på alle ledermøter, vi vil utvikle en bedrift der vi alle 
kan være en aktiv og stolt del av.

Vi arbeider etter FNs bærekraftmål 
FN har satt opp 17 viktige bærekraftmål som peker ut ret
ningen for framtida. Vi i Heidenreich vil konsentrere oss om 
fem av disse målene:

1. Samarbeid for å nå målene.  
Det sier seg selv: Ingen kan gjøre alt alene, 
men sammen kan vi gjøre mye. 

 
2. God helse og livskvalitet 
God helse og livskvalitet er en forutsetning for 
å nå sitt potensial, for å arbeide og leve fullt ut 
og kunne bidra best mulig til felles skapet. 

 
3. Rent vann og gode sanitærforhold 
Tilgangen til rent drikkevann er selve  
nøkkelen til livet og gode sanitærforhold fore
bygger sykdom og epidemier. 

 
4. Anstendig arbeid og økonomisk vekst 
Velferd sikres med økonomisk vekst, full 
sysselsetting og anstendig arbeid for alle. 

 
5. Industri, innovasjon og infrastruktur 
Det handler om bærekraftig transport, 
vanningssystemer, energi og informasjons
teknologi. 

Vil du bli med?  
Vi vil bruke vår kompetanse og våre erfaringer til å samar
beide med kunder og leverandører om økt bærekraft. Ikke 
bare fordi vi alle må bidra til en ny kurs, men også fordi økt 
bærekraft betyr økte muligheter for den enkelte bedrift. Det 
kan gi tryggere arbeidsplasser, økt trivsel, bedre økonomi 
og større konkurransekraft. Vi håper du blir med oss på 
denne ferden. 

Ta kontakt om du har spørsmål om bærekraft 
Vil du samarbeide med oss om økt bærekraft, så ta kontakt 
med vår bærekraftsansvarlige 

Kjetil Grønbakken - kjetil.gronbakken@heidenreich.no.

Du finner oss også på www.heidenreich.no

Dette handler ikke om å vinne. Det handler om at vi ikke kan tape, for da kan alt gå tapt.  
Vi vet hvordan det står til. I 2021 brukte vi opp jordas naturressurser for dette året  
allerede 21. august. Dersom vi ikke klarer å bremse klimaendringene og stanse 
naturødeleggelser, vil ikke framtidige generasjoner ha luft å puste i, vann å drikke  
og mat på bordet. 

Det er ikke for sent  
Heidenreich har vært Miljøfyrtårn siden 2010, vi deltar i 
Grønt Punkt Norge og vi har satt noen konkrete områder vi 
skal prioritere:

1. Redusere utslipp med min.70% innen 2030. 
Vi har rapportert våre klimagassutslipp i over ti år og skal 
redusere våre utslipp til minst halvparten av dagens nivå 
innen år 2030. Så langt har vi:

 optimalisert transportrutiner og volum, både ved  
 innkjøp og  levering,

 økt sorteringsgraden av avfall. Sentrallageret har nå ca,  
 88% sorteringsgrad, avdelingene ca. 60%. Vi skal nå hhv.  
 95% og 78% innen 2030.   

 redusert forbruket av knapphetsressurser som vann, lys  
 og energi.

 økt gjenbruk og gjenvinning, 

 redusert flyreiser og tatt i bruk økende grad av elbiler og 
 lavutslipps transport. 

 

 innen 2030 skal klimautslipp fra varetransport være  
 redusert med 70%

2. Mer bærekraftig varesortiment 

Vi stiller etiske krav og miljøkrav til våre leverandører,  
og prioriterer:  

 bærekraftig produksjon og ressursforbruk, 

 vann og energibesparende produkter

 miljøvennlig emballasje og lavt plastforbruk,

 god EPDdokumentasjon

3. Flere kvinner og lavere sykefravær  
Vi vil fremme et godt og inkluderende arbeidsmiljø, til
rettelagt for alle  uavhengig av funksjonsnivå, religion, 
etnisk bakgrunn, legning, samfunnslag og kjønn. Vi vil bl.a.:

 øke kvinneandelen i bedriften betydelig fra dagens andel  
 på 28%

  redusere dagens sykefravær 

VI VIL BLI LEDENDE  
PÅ BÆREKRAFT.  
VIL DU BLI MED?
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