Tryck Temperatur Nivå
Företaget

Svenska Industri Instrument SINI har sedan starten 1948
varit en väletablerad leverantör på den svenska marknaden.
Huvudkontor och lager finns i Göteborg samt försäljningskontor i Uppsala.

Produkter och tjänster

Företaget tillhandahåller produkter och tjänster för mätning
av tryck, temperatur och nivå till kunder inom alla typer av
branscher. Vi levererar standardprodukter med ett brett
sortiment från ett stort och välsorterat lager, kundspecifika
produkter från ledande tillverkare samt kalibreringstjänster,
reparation och produktanpassning enligt kundens önskemål.

Kvalitet och Miljö

För att säkerställa vår framgång arbetar vi kontinuerligt med
att förbättra våra processer, vår kunskap, förmåga och
motivation. Vi strävar efter hög kundnöjdhet genom service,
tillförlitlighet, tillgänglighet och kvalitet. Företaget har ett
certifierat Miljö & kvalitetsledningssystem enligt
ISO 14001:2004 och 9001:2008.
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Representant för WIKA och KSR-Kuebler
Standardprodukter från lager med snabba leveranser
Kundspecifika produkter från ledande tillverkare
Kalibreringstjänster med testcertifikat
Instrumentverkstad för produktanpassning och reparation
Teknisk kunnig personal

Besök oss på

www.sini.se

WIKA - tryck och temperatur

Vi är sedan 1970 representant i Sverige för WIKA Alexander
Wiegand SE & Co KG. WIKA är en marknadsledande
leverantör av mätinstrument för tryck och temperatur med
tillverkning och huvudfabrik i Tyskland. De är en innovativ
partner med omfattande teknisk kompetens och tillverkar
över 170.000 enheter varje dag och levererar 50 miljoner
mätare varje år till mer än 100 länder.

KSR-Kuebler - nivå

KSR-Kuebler är ett helägt dotterbolag till WIKA som tillverkar
och levererar instrument för nivåmätning.

Marknadsområde Process

Kunder inom kemisk industri, petrokemisk industri,
massa-papper, olja-gas, elproduktion, vattenproduktion och
vattenrening

Marknadsområde Industri

Kunder inom maskinbyggnad, värme, vatten, ventilation,
kyla, shipping, byggnation och tekniska gaser

Marknadsområde Hygien

Kunder med produktion av eller tillverkning av maskiner för
livsmedel, drycker, läkemedel, kosmetika och bioteknologi.

Marknadsområde Kalibrering

Kunder där vi erbjuder kalibrering och testcertifikat från vårt
kontrollerade mätrum med avancerad instrumentation.

AB Svenska Industri Instrument SINI
Postadress
Box 8923, 402 73 Göteborg
Box 1208, 751 42 Uppsala

Besöks/leveransadress
Telefon
E-mail
Exportgatan 38 D, 422 46 Hisings-Backa 031-7425600 info@sini.se
Suttungsgränd 3, 753 19 Uppsala
018-100033
info@sini.se

