
En utvecklande, prefabricerande och lagerhållande partner

Utveckling av flödestekniska produkter och system



                    

                                               Välkommen till Impel 
                                                     

                                    Flödestekniska produkter i utveckling

 
Vi utvecklar produkter inom den flödestekniska vvs branschen.  
Vi utvecklar både egna produkter till allmänn försäljning och även unika produkter åt våra 
kunder, så kallade kundunika produkter.
                                  
Vårt mål är att minimera våra kunders egna arbetsinsatser som ska ge lägre  
kostnader i våra kunders produktion och montage.  
Montage vi gör åt våra kunder inom flödesteknik provtrycks innan leverans.  
Vår egen produktionsanläggning har tillgång till marknadens bredaste produktsortiment 
med över 7 000 artiklar i vårt lager.  
Impel har över 40 års samarbete med internationella producenter/leverantörer vilket gör 
att vi snabbt kan finna rätt produkt och lösning åt våra kunder. 

Vi har ett gediget kunnande inom vårt område och ett stort engagemang i varje kunds 
unika projekt/produkt. Kombinationen av vår långa erfarenhet och vår flexibilitet ger oss 
kunder över hela Europa. Både kundunika och prefabricerade produkter kan lagerhållas 
av Impel åt kunden för att nå snabbast möjliga leveranstid.
 

Impel erbjuder dig: 
 
• Ett av marknadens bredaste produktsortiment (7 000 artiklar på lager) 
• Personal med gedigen kompetens inom produktutveckling och hela  
            systemlösningar
• Egen produktionsanläggning för montage och testning
• Ett starkt eget utvecklat produktsortiment
• Producerar och lagerhåller unika produkter efter kunders önskemål
• Logistik- och lagerlösningar även för kundunika produkter och system som  
            är kontrollerade

Kvalitetspolicy 

Vi är i ständig utveckling för att erbjuda marknaden kostnadseffektiva kvalitetsprodukter, 
teknisk kompetens och hög service. Genom lång erfarenhet, hög flexibilitet och väl  
inarbetade rutiner för produktion, lager och logistik kan vi hålla hög leveranssäkerhet. 
Impel AB ska ständigt förbättra arbetssätt och produktsortiment via analyserande  
förbättringsarbete. 

Certifiering 

Impel AB är certifierade för kvalité ISO 9001 samt miljö ISO 14001



 
 

Allmänna leveransvillkor

Ordermail: När du beställer produkter och tjänster av oss gör du det via order@impel.se 
Fakturor: Vi skickar fakturor som PDF.

PRISER: Villkor enligt gällande offert eller årsavtal, pris är exklusive moms. 

LEVERANSVILLKOR: EXW (Ex Works Helsingborg), emballage exkluderat.
 

KUNDUNIK PRODUKT: Produkter som ej normalt är lagerlagda kan beställas eller utvecklas 
hos Impel som en så kallad kundunik produkt. Dessa produkter kan inte returneras, fullt 
uttag skall ske av innestående lager.

RETUR: Retur av standardprodukter mottages endast efter överenskommelse.
Returavdrag om minst 35 % utgår på debiterat värde vid oanvänd produkt och obruten  
förpackning.  
Retur av produkt godtages max 6 månader från fakturadatum och om produkten fortsatt är  
lagerlagd av Impel.

BETALNINGSVILLKOR: 30 dagar netto.  
Efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 %.

LEVERANSBESTÄMMELSER: NL 17 och Orgalime S2012

 
Kontaktinformation:
Impel AB 
Box 15002
250 15 Helsingborg 
Besöksadress: Gravörgatan 36. 25360 Ramlösa 
Telefon: 042-37 89 80 
E-post: info@impel.se 
Beställning: order@impel.se 
www.impel.se



Impel standardprodukter – kvalitetsprodukter som Impel utvecklat för marknaden.

Kundunika produkter – Utvecklas och produceras av oss åt våra kunder, efter överenskommelse 
med kunden om lagerhantering sker leveranser omgående.

Prefabricerade montage – efter kunders önskemål prefabricerar vi färdiga montage som testas. 
Detta underlättar våra kunders egen arbetsinsats.

Kontakta oss så hjälper vi dig

Tel. 042-37 89 80 •  info@impel.se • www.impel.se
Vi reserverar oss för tryckfel och eventuella ändringar


