
RÖRSTÖD

Bred kunskap och lång erfarenhet

Hållbara och stabila rörstöd i stål 



Våra hållbara och stabila rörstöd i stål kan fås i 
både standardstorlekar och kundanpassade.  

Rostfritt, segjärn eller syrafast För alla typer av rör Kundanpassade rörstöd

För alla typer av rör, storlekar och material

Kulvert

FMAB Rörstöd

Mediarör
•	 Egen tillverkning och försäljning

•	 Enkel montering, säker fixering

•	Anpassas till alla typer av  
kulvert /ytterrör – betong, stål eller plast

•	Passar till alla typer av mediarör,  
olika storlekar och material

•	 Små och stora serier

•	Rörstöd med medar eller hjul

•	Våra rörstöd kan beläggas med EPDM 
gummisvep för säker och skonsam fixering

•	Rostfritt, segjärn eller syrafast

•	 Säkrade mot galvaniska strömningar

•	Bred kunskap och lång erfarenhet. Med vår 
kompetens hjälper vi dig konstruera rörstödet

•	 Tillverkas av svenskt stål

•	Konkurrenskraftiga priser

•	Kan levereras med rörstödstopp som begränsar 
oönskade rörelser för mediaröret. 



Små och stora serier Säker och skonsam fixering  
med EPDM gummisvep

Kundanpassade rörstöd

Standard

Art.nr. RSK Rörledning ytterdim Skyddsledning innerdim

1010 3816261 110-118 mm 400 mm

1020 3816263 160-170 mm 400 mm

1030 3816265 222-225 mm 500 mm

1040 3816267 274-280 mm 500 mm

1045 3816269 274-280 mm 600 mm

1050 3816271 315-326 mm 600 mm

Övriga modeller och storlekar tillverkas efter kundens önskemål.

All tillverkning sker 
enligt referensverket 
AMA marks 
rekommendationer 

(Allmän material- och 
arbetsbeskrivning,  
AB Svensk Byggtjänst).

AMA

För alla typer av rör, storlekar och material

Kraftigt galvat 
rörstöd med  
rörstödstopp.  

Vi har bred kunskap och 
lång erfarenhet av rörstöd. 
Med vår kompetens hjälper 
vi dig konstruera rörstödet.



Fryksände Mekaniska
Vinkelvägen 5, 685 34 Torsby

Växel	0560-101	90		•		E-mail	info@fmab.info

Tack vare vår breda kom
petens och duktiga med
arbetare, kan vi utifrån 
kundens idé och behov 
designa, konstruera och 
tillverka färdig produkt.

Vi jobbar kontinuer
ligt med frågor som 
rör kvalitet, arbets
miljö och förbättrings
arbete.

Vår produktion är effektiv och 
kostnadsmedveten, och vi leve
rerar inom utsatt leveranstid. 
Vi vill lämna så lite miljöavtryck 
som möjligt i vår tillverkning, 
miljöfrågor är centrala i alla led.

Fryksände Mekaniska AB är ett flexibelt verkstadsföretag med 
bred kompetens. Företaget grundades 2003 och finns i Torsby 
i den värmländska och vackra Fryksdalen. Kunden i fokus är 
FMAB:s motto och såväl gamla som nya kunder är varmt väl
komna till oss. Vi tror på ett givande och långsiktigt samarbete.

Kompetens Kvalitet Leverans & Miljö

Kunden i fokus är vårt motto


