


Rödhammar Bolagen AB är ett tekniskt mekaniskt företag som tillverkar produkter 
främst inom VA och VVS branschen, detta gäller såväl nytillverkning som  reparation 
och underhåll. 

Företaget grundades år 1907 av Birger Nilsson och hette då Birger Nilssons 
Verkstäder, med verksamhet inom koppar och plåtslageribranschen. Efter ett par år 
hade företaget utvecklats till att vara ett av de största i Sverige inom sin bransch. År 
1934 kom Birgers son Sven Rödhammar in i företaget och införde då en mer teknisk 
och tillverkande inriktning. Sven övertog företaget tillsammans med sin fru Greta år 
1958.  

Under många år var tillverkning av delar till och arbeten på fasta och roterande 
neonskyltar en stor produkt. Vi medverkade till arbeten på bl.a. Stomatol-skylten vid 
Slussen, NK klockan, V-centrum skylten, Dagens Nyheter och Expressen mm... Det 
förekom även uppdrag och tillverkning till vissa museer. Från och med år 1988 tog 
Sven-Åke Rödhammar över företaget efter sin far. Och har sedan dess drivit detta 
med ambitionen utveckla och modernisera verksamheten med inriktning att 
kvalitetssäkra och driva en miljömedveten produktion. Som. ex. har vi fått ett flertal av 
våra produkter godkända i Byggvarubedömningen, Basta mm. Vi har haft en hög 
leveransnivå till ett flertal stora projekt framför allt i Stockholm t.ex. brandposter till 
trafiktunnlar som Södra länken, Norra länken, förbifart Stockholm samt betäckningar 
och luckor till Trafikverket mm.Från 2015 har Sven-Åke Rödhammar dragit sig 
tillbaka ifrån produktionen men kvarstår som ägare. Företaget bedriver idag ett 
samarbete med Kojapo AB, gällande marknadsföring och försäljning. Våra kunder är 
till största delen grossister, entreprenörer och kommuner över hela Sverige. 
 

 

   

 



 

 

Försäljningsvillkor 

 

Öppettider: Måndag-torsdag 8.00-16.30. Fredag 07.30-13.00. 

Order: info@rodhammar.se eller: Tel. 08-7719130 

Besök även vår hemsida: www.rodhammar.se 

Leveransvillkor: Fritt vårt lager. I övrigt hänvisas till allmänna leveransvillkor AA VVS 05. 

Betalningsvillkor: 30 dagar netto från fakturadatum. Vid betalning efter förfallodatum 
debiteras dröjsmålsränta med 24 % och år. 

Returer: Returer tas emot endast efter överenskommelse. Vid retur av felfria och aktuella 
produkter görs avdrag med 20 %. Ingen returrätt gäller vid 
specialtillverkade produkter.  

 
I det fall returen föranletts av fel på produkten eller av fel som vi är 
ansvariga för krediteras fakturerat belopp utan avdrag. 

Reklamationer: Reklamation av felaktiga varor skall ske till oss inom 8 dagar efter 
mottagandet. 

Ankomstkontroll: Kontrollera alltid antal kollin och om något skadats när ditt gods 
ankommit. I det fall en vara skadats under transport skall 
reklamation göras till transportören direkt. 

Garanti: 12 månaders garanti från leveransdatum. I övrigt se AA VVS 05. 
 

Äganderätt: Levererade varor förblir vår egendom intill dess de till fullo betalats. 

 

mailto:info@rodhammar.se


Några av våra kunder och leverantörer















Manchett fixerad genom rillor och centreringsklackar
i huset. Axlar är distanserade från huset via lagerbrons

Tätning 5-faldig mot atmosfär för att eliminera
läckage ifrån spindeln.

Centreras via 4 st. fästöron mot fläns

Utbytbar manchett av EPDM-gummi

Märkbricka för leverantör. VM nr. mm.
Ventil försedd med ratt och märkesindikator.
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