
Akut stopp i avloppet?
Högtrycksspolning – Stamrensning
Samsons Rör använder den senaste tekniken inom högtrycksspolning 
och tar hand om allt från akuta avloppsstopp till stamrensning.

Få saker är så trist som att få ett akut stopp i avloppet eller en översvämning. 
Men ta det lugnt, vi hjälper dig.

En högtrycksspolning är den smidigaste och bästa lösningen för att få avlopps-
systemet rent. En kraftfull vattenstråle lossar avlagringar, fastnade föremål och 
transporterar bort dem.

Vi spolar och fräser avlopp och utför även rörinspektion genom att filma rören. 
Många av våra jobb är också förebyggande, exempelvis stamspolningar 
för att hindra framtida stopp.

Nu hjälper vi även våra kunder med relining. Kontakta oss för offert!
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Högtrycksspolning
Vi använder den senaste tekniken, 
tar hand om allt från akutstopp till 

underhållsspolning.

Rörservice
Vi erbjuder allt du 

behöver inom 
rörmokeri och VVS.

Vänd för att läsa mer 

Jour
dygnet runt

08-522 977 00

Vänd dig till oss om du behöver en 
helhetsleverantör av kvalitetssäkrad 
och problemfri VVSinstallation, 
rörservice eller avloppsspolning.

Nu även
Relining
Hör av er för offert



Rörservice i Stockholm
Samsons Rör erbjuder allt du behöver inom rörmokeri och VVS i Stockholm 
med omnejd. Vi erbjuder er en prisvärd rörservice som ser till att det alltid är 
varmt där du bor och att varmt och kallt vatten fungerar som det ska.
Bygger ni nytt kök eller badrum? Eller håller du kanske på att bli galen på den 
droppande kranen i köket? Du kan tryggt vända dig till våra rörmokare oavsett 
om det gäller stora eller små jobb.

Samsons Rör erbjuder hög kompetens, god service och är specialiserade på  
alla slags VVS-arbeten. Vi hjälper dig med allt från byte av packningar i kranen 
till installation av värmesystem. Och vi tar gärna hand om försäkringsskador.

Installations- och ombyggnad
Vi utför stamrensning, installations- och om-
byggnadsarbeten i fastigheter – antingen för  
ett fast pris eller löpande räkningsarbete.
Behöver du en projektledare, arbetsledare  
eller dylikt för projektet kan vi även stå till 
tjänst med det.

Exempel på installationsarbeten:

• Byte av fjärrvärmecentaraler

• Ventilbyten

• Nyinstallation av delar av  
eller hela värmesystem.

• Ventilationsaggregat

• Fläktar

• Kylsystem
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Din VVS-montör i Stockholm
Samsons Rör är ett företag som erbjuder hög kompetens samt 
god service inom VVS. Vi kan hjälpa dig med allt från ett byte av 
packningarna i din kökskran till installation av kompletta värme-
system. En montör från vårt företag lämnar alltid ett noggrant och 
hållbart arbete efter sig. Vi tar även hand om försäkringsskador.


