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LK Golvvärme - perfekt vid nybygge, 
tillbyggnad och renovering.

Vi erbjuder kompletta lösningar för:

• Nyproduktion
• Renovering med krav på låg bygghöjd
• Uterum och enstaka rum

Värme att längta hem till 

Ett företag med  
heltäckande resurser
Torppa Rörprojekt startades 2000 och drivs idag av Kauko 
Torppa och Magnus Ramstedt. Företaget är lokaliserat i Spånga 
men har entreprenader runt om i Storstockholm, med inriktning 
på ROT- och nyproduktionsentreprenader. Sedan starten har vi 
haft en positiv utveckling där vårt goda rykte har gett oss många 
återkommande kunder. 

Vår flexibilitet och våra heltäckande resurser gör att vi kan åta 
oss uppdrag på totalentreprenad. Dessutom har vi en kvali-
tetsmedveten och erfaren personalstyrka som är vår viktigaste 
tillgång. På företaget arbetar medarbetare i olika åldrar, en del 
väldigt erfarna och några lärlingar. Kombinationen av nytänkan-
de och erfarenhet skapar en kreativ och dynamisk arbetsmiljö.  

Torppa Rörprojekt arbetar efter gällande branschregler och är 
auktoriserat inom Säker Vatteninstallation. Vi är medlemmar i 
bransch- och arbetsgivarorganisationen VVS Företagen.

Rörinstallationer för  
fastighetsägare och 
byggbolag
Vi samarbetar med många byggbolag och fastighetsägare i 
StorStockholm och har under åren varit en del av byggprojekt i 
alla storlekar. Vi anlitas för nyproduktioner och ombyggnationer 
och har också deltagit i infrastrukturprojekt som t ex Söderleden. 
Vi har en bred kompetens både för totalentreprenader och för 
mindre arbeten inom VVS. Ju tidigare vi inkluderas i projektet, 
desto bättre blir resultatet vad gäller både teknisk lösning och 
kostnadseffektivitet. 



GROSSISTEN FÖR
• Rörupphängningar
• SSG-smide
• Bult & mutter

• Flänspackningar
• Infästningar
• Rörisolering

• Plastklammer
• Tätning
• Svetstillbehör

• Handverktyg
• Arbetsskydd
• Förnödenheter

VVS-SMIDE AB
Stallarholmsvägen 46, 124 59 Bandhagen
08-647 00 50 • www.vvssmide.se
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Torppa Rörprojekt

Avestagatan 35

163 53 Spånga

Kauko Torppa: 0707-79 28 41

Magnus Ramstedt: 0762-62 23 97

info@torpparor.com

www.torpparor.com

NIKASP AB
Esbogatan 11, 164 74 KISTA

+4670 722 56 37
www.nikasp.se

RAUPIANO PLUS
 Ljuddämpande spillvattensystem
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