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Materiaali

Olemme työskennelleet korkea-
laatuisen polymeeribetonin parissa
yli 40 vuotta. Se koostuu luonnol-
lisesta mineraalikvartsista ja hart-
sista ja tarjoaa monia rakenteellisia 
ja ympäristöllisiä etuja. Verrattuna
tavallisiin sementti sidottuihin ma-
teriaaleihin, hartsibetoni mahdollis-
taa helposti käsiteltävät element-
tien painot. Tuloksena huomattavat 
säästöt rahassa ja ajassa.

Suljetun materiaalimatriisin ja kor-
kealaatuisten komponenttien käy-
tön lisäetuina ovat nesteen läpäi-
semättömyys, korroosionkestävyys 
ja kestävyys monia muita aineita 
kohtaan.

Tuloksena pinnat voidaan suunnitella 
niin että ne kuivattavat sadevettä ja 
luotettavasti suojelevat pohjavettä 
ympäristösaasteilta. Sen vuoksi on 
monta hyvää syytä käyttää hartsibe-
tonia.

Materiaalimme - 
hartsibetoni



Sitten perustamisen 1972, ANRIN 
GmbH on tehnyt itselleen nimen 
asiantuntijana korkealaatuisten 
hartsibetonisten kourujärjestelmien 
kehittämisessä ja tuottamisessa 
kansiritilöillä kaikille moderneille 
tarpeille. Tuotteidemme tyypilliset 
yksityiskohdat, kuten UNILINK 
liitos, OvalGrip design ja patentoitu 
.

Tämä sisältää aikaisen tunnistamisen 
sinun vaatimuksille, ja nopean reak-
tion räätälöityihin ratkaisuihin,  täy-
delliseen palveluun ja erittäin lyhyi-
siin toimitusaikoihin. Korkea suoritus-
kykyisen jakelun ja logistiikkamme 
vuoksi, pystymme toimittamaan mille 
tahansa rakennusmaalle Saksassa 
alle 48 tunnissa ja maailmalaajuisesti 
parin päivän sisällä.

Keskipisteenä asiakastyytyväisyys

lukitusteknologiamme ovat olleet
teollisuudelle tuttuja konsepteja 
jo vuosia.

Asiakastyytyväisyys on keskipis-
teenä lähestymisessämme ja 
toiminnassamme. Otamme haas-
teita vastaan päivittäin jousta-
vuudella, sitoutumuksella ja 
osaamisella.



Minkä tahansa tuotteen valitsetkin 
valikoimastamme: Johdonmukaista
tarkkailua korkeimman laatustan-
dardin mukaan on aina taattua - 
materiaalin hankinnasta tuotan-
nosta toimitukseen. ANRIN GmbH 
on sertifioitu DIN EN ISO 9001:
2008 mukaan. Tätä sertifikaattia
sovelletaan kehittämiseen, tuotan-
toon ja myyntiin hartsibetoni kui-
vatusjärjestelmissä.

Yrityksemme on myös saanut kan-
sainvälisen KOMO® tuotesertifkaa-
tin, joka myös koskee kuivatusjär-
jestelmän elementtejä, sekä myös 
BSB® tuotesertifikaatin, joka var-
mistaa  tuotteen ja asennuksen 
ympäristöllisen yhteensopivuuden 
pohjaveteen, sekä niiden kierrätet-
tävyyden. Asiakkaat jotka valitse-
vat ANRIN laatua varmistavat saa-
vansa pitkäkestoisen, ympäristö-
ystävällisen ja korkea suoritusky-
kyisen tuotteen. 

ANRIN GmbH:lla ei laiskotella. 
Olemme jatkuvan kehityksen alla 
ja aina selvästi orentoituneet kohti 
markkinoiden vaatimuksia. Miljoo-
nat metrit onnistuneesti asennettua 
kourua ovat todiste siitä että olemme 
menossa oikeaan suuntaan asiakas-
keskeisessä strategiassamme.

Laatu on ratkaiseva tekijä

Laatutakuu



Onnistumisemme pohjustana on 
joukko hyvin päteviä ja sitoutu-
neita työntekijitä, sekä toimis-
tossa että kentällä, asiakaspalve-
lussa ja hallinnossa, kehitysosas-
tolla ja tuotannossa, sekä toimek-
siannossa ja toimituksessa. ANRIN 
GmbH työllistää tällä hetkellä n. 
45 asiantuntijan vakiohenkilöstön. 

Heidän pätevyytensä on keskeinen 
elementti yrityksemme filosofiaa. 
Tästä syystä, ANRIN GmbH kehit-
tää kaupallista toimintaansa ja 
haastaa henkilöstönsä paranta-
maan osaamistaan laajalla aloit-
teella sisäisestä jatkokoulutuksesta.
Tuloksena yrityksen laatutavoitteet 
saavat vankan perustan tulevais-
uuden tehtäviin ja haasteisiin. 

Yritys myös jatkuvasti investoi 
modernisointiin ja kasvuun. 
Esimerkiksi, uusi CRM järjestelmä 
ostettiin äskettäin optimoimaan 
asiakaspalvelua. Huomattavia in-
vestointeja on myös tehty ympä-
ristöalueella ja kasvihuoneiden
ja logistiikan laajentamiseen.

Gerald Broermann
Toimitusjohtaja

Markus Stöppel
Myyntijohtaja

Katseet tiukasti tulevaisuutta kohti
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Alwin Berghoff GmbH

Unternehmensgruppe REMAG AG

PVG Kaltprofile Verarbeitungstechnik GmbH & Co. KG
Dieselstraße 9 · 59609 Anröchte
Tel. 02947/ 9727-0 · Fax 02947/ 9727-27
pvg@pvg-profile.de

Kaltprofile · Spezialprofile · Rohrprofile · Markisenprofile · Fensterverstärkungen
jeweils offen und geschweißt

www.pvg-profile.de
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Geggus E·M·S GmbH
Höhefeldstraße 56 – 60 · 76356 Weingarten (Baden)
Telefon07244 - 70 55- 0 · Telefax 07244 - 70 55 80
E-Mail info@geggus.de · Internet www.geggus.de

Premium 
Schmutzschleusen

Franz Bals GmbH 
Damaschkestr. 2 – 59557 Lippstadt
Tel. 0 29 41 28 17 0 –www.bals.de

Druck-, Zug-, Schenkelfedern, Stanzteile, 
Drahtbiegeteile, Blattfedern und Ringe, 
Werkzeugbau und Laserfeinschneiden

Kutsumme sinut
selvittämään lisää

ANRIN Nordic
Tel:          010-209 9 209
E-post:    info@anrin.se
Internet: www.anrin.se

Västanbyntie 31, 10600 Tammisaari
www.eg-trading.fi info@eg-trading.fi 


