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Nya Karolinska valde Nordsamverk!

Två stycken fyrfacks genomräckningsskåp monterade på centraloperation på nya Karolinska i Solna.

Nu har ”Framtidens Universitetssjukhus” - Nya Karolinska i Solna öppnat.
Ett toppmodernt miljardbygge där en ökad samverkan mellan sjukvård och forskning ska bidra till att nya
forskningsresultat snabbare omsätts i nya behandlingsmetoder och läkemedel för patienter.
Ledordet i NKS-projektet är ”patienten alltid först” där patientens säkerhet,
integritet och komfort sätts i centrum.
Patienterna kommer att mötas av ett toppmodernt sjukhus där planering och
utformning hela tiden har utgått från vad som kommer att bli bäst för dem. Till
exempel kommer alla vårdrum att vara enkelrum med egen dusch och toalett, samt
en säng där anhöriga kan övernatta.
För Nordsamverk har bygget resulterat i företagets största entreprenad där vi har levererat slusskåp/genomlastningsskåp, förvaringsskåp samt teknikskåp. I tuff konkurrens
valde Skanska Nordsamverk som samarbetspartner – mycket beroende på egenskaper
som kvalitet, finish, och flexibilitet. Våra produkter kan skräddarsys för att passa kundernas behov och med NKS som kund har vi visat att vi klarar att leverera alla typer
av objekt – smått som stort.
Leveransen till NKS är ett av våra största projekt - inkluderat projektering,
tillverkning samt montage.
VAGNSLUSSKÅP

Ljusa, fräscha operationssalar på Karolinska med Nordsamverks
Genomlastningsskåp centralt placerade. Datorer och övrig utrustning
står placerade i våra Teknikskåp ute i korridoren.

I korridoren utanför operationssalen fylls skåpen på med den sterila utrustning som ingreppen kräver. De ventilerade skåpen ovan innehåller teknik
för bildskärmar med mera.

En av Nordsamverks styrkor är att vi kan skräddarsy nästan vilken produkt
som helst. Dessa tillbehörs-(box)hållare är tillverkade för Karolinska och är
placerade vid alla tvättställ.

I direkt anslutning till operationssalarna finns våra Förvaringsskåp/Genomräckningsskåp. Även dessa skåp är tillverkade i rostfritt material och kan
monteras på vägg som här eller byggas in i vägg.

Vi är specialister på rostfria produkter för sjukhusmiljö!
Här visar vi ett urval av standardprodukter som utvecklats under en lång period tillsammans med användarna som dagligen kommer i kontrakt med våra
produkter - allt för att erhålla bästa funktion och kvalitet. Produkterna är anpassade för att överensstämma med de standarder och normer som gäller inom
sjukvården och läkemedelsindustrin. Vi anpassar gärna våra produkter efter användarens speciella krav och behov. Vi har en flexibel verksamhet som snabbt
kan ställa om produktionen och tillmötesgå de speciella önskemål som finns. Kontakta oss så berättar vi mer!

Jag hjälper dig
med produkter till
sjukhusmiljö!
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Vi skräddarsyr din inredning

När man har en vision om hur en miljö ska se ut är det svårt att anpassa sig till färdiga mått och
modeller. Därför tar vi fram lösningar i alla rostfria material (rostfri plåt, koppar, mässing m.m.) som
överensstämmer med era behov. Vi gör måttanpassade diskbänkar, handfat, beklädnader, bardiskar,
trappor och trappräcken som stämmer in i er ritning. Vi måttar, konstruerar, installerar och reparerar allt
inom rostfritt, koppar, mässing m.m.
Vi kan bland annat leverera måttbeställda diskbänkar i rostfritt, inredning till barer och offentliga miljöer,
toalettutrustning till offentliga toaletter, fläktkåpor till storkök, inredning till storkök och storköksförvaring. Spritbatterier till barmiljöer. Inklädnader och bänkbeklädnader till restauranger och fik med
mera. På nästa sida visar vi några exempel på jobb som vi gjort och fler finns på vår hemsida.
Kom till oss med din förfrågan så hittar vi en konstruktion och design som passar er vision.

Vi har bland annat levererat till:
Copperhill, Åre
Arctura restaurang, Östersund
Villa Tottebo, Åre
Werséns, Åre
Dahlbom, Åre
Verandan, Åre
Vezzo, Östersund

Här har vi tillverkat en tvättställsmodul med radie i rostfritt till
restaurang Arctura i Östersund.

På Quality Hotel Frösö Park har vi bland annat tillverkat och
monterat spark- och påkörningsskydd på pelare.

På Quality Hotel Frösö Park har vi även tillverkat bänkskivor till
serveringsdiskarna med uttag för apparatsladdar.

Till Lilla Saluhallen i Östersund har vi tillverkat bänkskivor och
sparkplåtar i mässing.

Värdshuset Wången har bytt ut sitt gamla ohygieniska hyllsystem
till ett godkänt motsvarande i rostfritt.

Fläktkåpa i rostfritt hos Vezzo restaurang i Östersund.

Legotillverkning

Industriuppdragen är en stor del av vår verksamhet. Här tillverkar vi allt från trappor, biogasdelar, reningsverk,
tankar, kar till snökanonskomponenter, snökanontrummor, adaptrar, rostfria lådor, wc-stativ, diskbänkar m.m.
till mer specialtillverkade inredningsdetaljer som bardiskar, dörrkarmar, inklädnader, m.m. Möjligheterna är
många och begränsningen är endast din egen fantasi. Vår flexibilitet gör att vi kan ta både stora som små serier.
Vår specialitet är svetsning i rostfritt.
Snökanoner till MND Group har sedan några år varit ett av våra större legoprojekt. MND tillverkar och säljer
snökanoner under varumärket Sufag och producerar dessa i Sverige (Östersund) och Frankrike.
Företaget har 80 anställda och levererar snökanoner över hela världen. I dagsläget står det snökanoner från
Sufag i 50 olika länder världen över. Klimatförändringarna gör att behovet av konstsnö är större än någonsin
och tekniken förbättras hela tiden för att möjliggöra energieffektiv snötillverkning vid allt högre temperaturer.
Nordsamverk tillverkar själva trummorna till dessa snökanoner och just nu bygger vi 850 stycken trummor för
olika Sufag-produkter.
Vi är stolta och glada över att MND valt att lägga produktionen hos oss på Nordsamverk i Östersund!

Entreprenad

Vår entreprenadavdelning har stor erfarenhet av renoveringar och nyinstallationer av avloppsreningsverk.
Vi har under många år medverkat i entreprenader och har erfarenheter från reningsverk, vattenverk, livsmeddelshantering, beklädnader, installationer av sjukhusprodukter, montage och renoveringar inom rostfritt.
Vi kan genomföra en entreprenad från projektstart med måttning och konstruktion till installation och
driftsättning. Våra svetsare har intyg för stumsvets av rostfritt rör enligt nedan.
Certifierade enligt: EN 287-1:2011 Beteckning: 287-1 141 T BW 8 S t1,2 D51,0 H-L045 ss nb, sl samt
287-1 141 T BW 8 S t2,0 D84,0 H-L045 ss nb, sl.
Vårt senaste projekt var avloppspumpstationen vid Storsjöstrand i Östersund - kommunens näst största avloppspumpstation med en kapacitet av 300 l/sek. Vi har bytt ut gamla gjutjärnsledningar mot nya i rostfritt
i dimensioner upp till Ø400 mm. Vi har monterat nya effektiva pumpar samt nya ventiler (pneumatiska och
manuella). Vi har monterat ett nytt tätt aluminiumgolv över hela anläggningen samt tillverkat och monterat
en ny dämpskärm för inkommande avloppsvatten. Anläggningen som är placerad i ett nytt bostadsområde har
försetts med en ny ozonrening av ventilationsluften från avloppspumpstationen.
2016 – Bygge av helt nytt avloppsreningsverk i Åkersjön där vi monterade maskiner, monterade och
svetsade all rostfri rördragning, luckor med mera. Byggherre - Krokoms Kommun.
2017 – Renovering och utbyggnad av avloppsreningsverk i Kittelfjäll där vi demonterade befintlig utrustning
och bytte ut till nytt rostfritt. Montering av maskiner och pumpar. Montering och svetsing av all rostfri rördragning, luckor, aluminiumgolv med mera. Arbetet genomfördes i etapper och under ordinarie drift.
Byggherre - Vilhelmina Kommun.

Nordsamverk Hallström AB, Har sin historiska bakgrund i Fabrikören John Hallström från Nälden.
Efter studier i Stockholm och sedan arbete som verkmästare i Oskarshamn. Flyttade han 1938 tillbaka till Jämtland
och Östersund och startade Östersunds Rostfria Verkstad. Under många år tillverkades diskbänkar,
beklädnader och annat kundanpassat i rostfri plåt.
I mitten av 60-talet påbörjades vad som i dag är företagets specialitet. Nämligen utrustning för transport och hantering av
sterilgods för operationssalar, obduktionsbord, operations- tvättställ manöverskåp, mattransportvagnar samt övrig kundanpassade produkter för steril hantering i sjukhusmiljö. 1973 ombildades företaget och fick namnet Nordsamverk.
Sedan 1990 ägs bolaget av Nils-Åke Hallström (brorsbarn till grundaren).
Nordsamverk Hallström ingår i Hallströmskoncernan med varumärken som Hallströms Verkstäder,
Näldens Värmeindustri och Ventonova.

Nordsamverk Hallström AB | Vallvägen 2, 831 48 ÖSTERSUND | 063-10 02 40

