• Värmeprodukter
• Plåtbearbetning
• Trinettekök
• Företagspark

BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning till lagerhållning och logistik!

Ackumulatortankar och beredare för både enkla och avancerade
energisystem, plåtbearbetning, pulverlackering & Trinettekök
Vi är en expanderande industrikoncern som utvecklar och tillverkar ett brett sortiment
av främst värmeprodukter. Koncernen har sitt huvudkontor i Kalix där vi tillverkar kundanpassade varmvattenberedare, ackumulatortankar och specialtankar för effektivare
energianvändning. Slutmonteringen av värmeprodukterna, logistikcentra och bearbetning av tunnplåt och pulverlackering samt tillverkning av Trinettekök och batterikylskåp
sker i Motala.
Koncernen har stora maskinella, personella och logistiska resurser som stärker BORÖS
framtida konkurrenskraft på OEM-marknaden och även i VVS-grossistled.
Till koncernen hör också Motala Företagspark, Fastighetförvaltning, som erbjuder lokaluthyrning med möjlighet till samverkan mellan företag och tillgång till gemensamma
resurser till förmånliga priser. I dagsläget finns det dryga 30-talet hyresgäster från olika
branscher men det växer och utvecklas kontinuerligt.

Värmeprodukter

Utveckling och tillverkning av ackumulatortankar och varmvattenberedare för
både enkla och avancerade energisystem till främst värmepumpar.

Plåtbearbetning

Effektiv produktion av plåtkomponenter och legoarbeten i nya toppmoderna
stans-/bockmaskiner, flerstegspressar samt pulverlackering och PUR-isolering.

Trinettkök

Tillverkning av Trinettekök i både trä och plåt med tillhörande överskåp.

Företagspark

Kostnadseffektiva lösningar gällande uthyrning av fabrikslokaler, lager och
kontor i ett attraktivt område i Motala.

Vi utvecklar och tillverkar ackumulatortankar och
varmvattenberedare för värmeinlagring samt specialtankar
Våra tankar tillverkas i Kalix och slutmonteringen av
värmeprodukterna sker i Motala där också vårt logistikcentra finns. Vi har ett brett sortiment av tankar för
de flesta energislag gällande både värme och kyla. Vi
har många flexibla energisystem som jobbar med ackumulerande teknik (samlar in energi från alla anslutna
energikällor) som sedan kan distribueras till värme och

Värmeprodukter

• Ackumulatortankar
• Varmvattenberedare
• Specialtankar upp till 25 kubik
• Kyltankar
• Bufferttankar
• Värmepumpstankar
• Elberedare

varmvatten, vilken ger användaren maximal flexibilitet
och funktionalitet. Allt regleras med en innovativ styrning med touch- och färgdisplay som väver samman
och reglerar alla komponenter i systemet. Solfångare
och solvärmepaket tillhör också vårt sortiment där du
kan ansluta en kamin, värmepanna eller värmepump.
Solvärme är idag en beprövad teknik och en av de mest
miljöriktiga energikällorna.

Vi förfogar över en mängd olika produktionsprocesser i egen regi och
har hög förädlingsgrad inom företaget, en gedigen maskinpark
samt stora resurser för logistikhantering
Med gedigen stans-, bock- och pressutrustning för
plåtbearbetning erbjuder vi snabb, säker och effektiv
produktion av plåtkomponenter av varierade mått och
syften. Vår pulverlackeringsanläggning med hängconveyor på en yta av 2500 kvm lackerar vi flera olika
kulörer både manuellt och med robot. Få företag kan

erbjuda såväl kvalificerad tillverkning som högkvalitativ pulverlackering i ett och samma integrerade flöde.
Tack vare att vi förfogar över en mängd olika produktionsprocesser i egen regi med en gedigen maskinpark
och stora resurser för logistikhantering, kan vi erbjuda
dig som kund ett mervärde genom minskade kostnader.

BORÖ erbjuder helhetslösningar från tillverkning
till lagerhållning och logistik!
Förutom de produktionsprocesser du kan se nedan
finns det tillgång till ett antal traverser upp till 14 ton,
sickling, rullformning, gradsax mm. I samråd med våra
kunder produktionsanpassar våra tekniker produkter-

na. För att få en konkurrenskraftig produkt jobbar vi
med att välja rätt material, rätt process och anpassar
produkten för nyttjande av befintliga tillverkningsprocesser, samt anpassa för montering och frakt.

Produktionsprocesser
• Slittning och klippning av coil
• Stansning
• Kantpressning
• Bockning
• Pressning
• Pulverlackering
• Emaljering
• Svetsning
• PUR skumning
• Montering
• Logistik & Lagring

Ett Företagscentrum där du som hyresgäst kan dra
nytta av alla faciliteter samt hitta nya samarbetspartners
i skiftande branscher
BORÖ och Motala Företagspark har sina lokaler i det
område som man lokalt kallar ”E-lux området”. Vi vill
utveckla området och lokalerna till ett företagscentrum där hyresgäster kan dra nytta av alla de faciliteter som finns på området och i byggnaden. Tanken är
också att hitta synergier mellan hyresgäster i mån av
ledig kapacitet eller i form av t.ex. inköp mm. Fastigheten passar för logistik och lager med en takhöjd på
8-9 meter i vissa delar upp till 12 meter och med ett
flertal lastkajer. Lokalerna passar även för produktionsändamål och har en mängd faciliter för olika behov
som t.ex. stor golvbärighet, tillgång till gasol, eget processvatten, tryckluft, traverser, gruppförsäkring mm.
Vi skräddarsyr efter dina behov.

Faciliter i byggnaden

• Lastkajer
• Stora uppställningsytor utomhus
• Traverser upp till 14 ton
• Egen processvattenpump 3m3 i minuten
• Egen Gasolanläggning 40 ton tank, gasolförångare 4,5 MWh
• Tryckluft upp till 100 m3 i minuten
• Fiberanslutet internet
• Hantverkare som t.ex. El och VVS mm finns på området
• Securitas för egendomsskydd och säkerhet
• Restaurang BORÖ med daglig lunchservering

• INDUSTRI • LAGER • KONTOR •

Med allt du behöver på en liten yta! Perfekt till Atterfallshus, sommarstugan,
friggeboden, gästhuset, äldreboendet, studentlägenheten och arbetsplatsen
Behoven av funktionella och trevliga köksmiljöer är viktiga i våra hem. Lusten till detta försvinner naturligtvis
inte bara för att köksutrymmet är litet. Att skapa svängrum för matlagning är nämligen lika viktigt i studentlyan, i personalrummet eller på ett seniorboende, för att
bara nämna några platser. Därför har vi samlat massor
av funktioner på en liten yta och lagt hela vårt fokus
på klok teknik och god design. Våra kök innehåller de

grundläggande funktionerna för köket. Diskbänk med
praktiska disklådor, spis försedd med glaskeramikhäll eller kokplattorna med timer, kylskåp med frysfack samt
praktiska förvaringsutrymmen. Det finns anpassade
överskåp att montera ovanpå samtliga trinettekök med
plats för microvågsugn mm. Produkterna levereras i vitt
som standardutförande med bredden 600 mm, 1000
mm samt 1200 mm och enligt svensk standard.

Trinettekök - Snyggt, smart, flexibelt och funktionellt
Vi samarbetar med Ballinglöv så till samtliga trinettekök går det att beställa, som tillval, ur hela
deras sortiment för ett mer personligt utformat kök. Du kan t.ex välja andra skåp, luckor, träslag,
färger och handtag efter smak och funktion.
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En expanderande industrikoncern med stora resurser och
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Vi har stora resurser att anpassa vår logistik till respektive kunds behov och önskemål. Våra lokaler har kapacitet utan begräsningar för logistik och industriändamål
och vi lagrar såväl ingående material som färdigt gods
inomhus. Vi har en väl sammansvetsad organisation där
alla arbetar för kvalitet och effektivitet för att minimera

material- eller kapacitetsstörningar. BORÖ i Motala har
ett lätttillgängligt läge där man även med tunga transporter snabbt kommer ut till RV 50 (Bergslagsdiagonalen) mot Örebro och vidare norr över, E4:an nås via
Mjölby endast 20 min bilresa från fabriken.

BORÖ Pannan AB
Kalix
Bangårdsvägen 1, SE-952 31 Kalix
Motala
Besöksadress Vickerkullavägen 2, SE-591 45 Motala
Postadress Box 5092, SE-591 05 Motala
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www.boroe.com
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Växel +46 (0)923-166 80, info@boroe.com

