flowrox.com

Parempaa suorituskykyä
alhaisemmilla kokonaiskustannuksilla

Flowrox on perheomisteinen globaali yritys, jonka pääkonttori sijaitsee
Lappeenrannassa. Tarjoamme ratkaisuja sulku-, säätö- ja pumppaussovelluksiin
maailman vaativimmissa olosuhteissa ja kohteissa.
Tavoitteemme on helpottaa elämääsi

Haasteisiin on aina ratkaisu. Autamme mielellämme sen löytämisessä
alkaen mitoituksesta ja materiaalivalinnoista asennukseen ja huoltoon
sekä varaosatoimituksiin. Haluamme varmistaa tuotteemme sekä prosessinne
optimaalisen toiminnan.

Näin hyödyt meistä:
alhaisimmat kokonaiskustannukset

Tuotteemme on tehty kestämään — ja olemme siitä ylpeitä!
Valitsemalla luotettavan ja kestävän tuotteen saatte huomattavia säästöjä
koko tuotteen elinkaaren ajan varaosa- ja huoltosäästöinä.
Myös tarpeettomien seisokkien määrä vähenee.
● Parempi prosessin suorituskyky
● Pitemmät huoltovälit
● Alhaisemmat kokonaiskustannukset
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Edelläkävijä raskaan sarjan
venttiileissä, pumpuissa ja
systeemeissä
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Kestävä ja lujatekoinen
rakenne
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40 vuoden kokemus
elastomeeriteknologiasta
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Flowrox-ratkaisu
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PROVEN PERFORMANCE

0

Prosessiolosuhteisiin sopiva
rakenne
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Huoltopalvelut
Matalat kokonaiskustannukset

Flowrox-venttiilin kulurakenne automaattisessa painesuodattimessa: yksi sykli joka
kymmenes minuutti (auki-kiinni). Tyypillinen venttiilikoko DN100.

Toimintaa viidellä eri mantereella,
220 edustajaa eri puolilla maailmaa,
toimituksia 80 maahan

40 VUOTTA
TIETOTAITOA &
TEOLLISUUSOSAAMISTA
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Kaivosteollisuus & metallurgia
Sementti- ja rakennusteollisuus
Energia & ympäristö
Veden- ja jätevedenkäsittely
Kemian prosessiteollisuus
Öljyteollisuus
Sellu- ja paperiteollisuus
Ruokateollisuus

2002:
2010:
2011:
2011:
2013:
2013:

YLI
100 000
toimitettua
tuotetta

Nuutti Vartiainen
perustaa Laroxin.

Flowrox Oy
PL 338, Marssitie 1
53101 Lappeenranta
020 111 3311

2015
liikevaihto
34 M€

50 000
kaivosalan
kohteeseen

2016:

Vahvaa
KASVUA
jätevesikohteissa

2015:

2011 –
Nimen
vaihdos

Flowrox
Smart Solutions™

Uuden sukupolven
ratkaisuja:
● Levyluistiventtiilit 		
lietteille
● Expulse™
-pulsaatiovaimennin

2014:

Flowrox
Scaling Watch™
saostumavahti

2008:

Larox Flowsys USA
Larox Flowsys Australia
Flowrox
Flowrox Etelä-Afrikka
Flowrox Moskova Venäjä
Flowrox Shanghai Kiina

1977:

flowrox.com

Liiketoiminnan
laajentaminen
PC-pumppuihin &
teollisiin huoltopalveluihin

1977:

Ensimmäinen
Larox-letkuventtiili
valmistetaan Laroxpainesuodattimeen.

1993:

Larox Flowsys
perustetaan.
Timo Vartiainen, toisen
sukupolven johtaja.

2002:

Tuoteportfolio
laajenee pumppuihin:
Peristalttiset letkupumput.

www.flowrox.com
info@flowrox.com

