
Vi bygger Sverige,
ventil för ventil



Detta är Ventim
Utan ventiler stannar Sverige. Inte många tänker på det. 
Men så är det faktiskt. Om det inte finns fungerande ventiler och 
mätinstrument som säkerställer att dricksvattnet hos vattenverk och 
processflöden hos industrier kan flöda fritt, att avloppen håller tätt och 
att ventiler öppnas och släpper igenom flödena i ett vattenkraft- eller 
värmeverk, ja, då stannar faktiskt Sverige. 

Inte många tänker på det. Men vi på Ventim tänker på det hela tiden. 
Vi tänker nästan inte på något annat än ventiler. Knäppt? Nej, hängivet 
och ibland livsviktigt. 
Så har det varit länge nu! 



Ventims historia började 

i en frustration. En frustration 

över att det här superviktiga 

med ventiler och mätinstru-

ment inte riktigt togs på 

allvar. Och att ventil-

tillverkarna som ofta var 

specialiserade familjeföretag 

inte riktigt kom till sin rätt hos 

återförsäljarna, så att de 

verksamheter som verkligen 

skulle behöva ventilerna 

fick rätt stöd.  
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Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Talmanus:I den känslan startades Ventim för fyrtio år sedan av fyra män som brann för ventiler. En allkonstnär, en affärsman och en klassisk säljare. Och så Axel då, åldermannen med relationerna, kontakterna som la den allra första grunden. När det sen gick så bra för de tre yngre kunde han snart pensionera sig och lämna över till den dynamiska trojkan. Sannolikt är det deras olika förmågor som lagt grunden till att vi på Ventim än idag värdesätter olikhet och att vi är öppna för olika personers olika kompetenser som grunden i ett bra, vänligt och vinnande lag. 



Ventim på 
30 sekunder

Est. 1981, huvudkontor i Kalmar

3 affärsområden

39 medarbetare

Jour 24/7

Omsättning 165 MSEK (2021)

Lagervärde ca 20 MSEK

Ingår i industrikoncernen Indutrade



Att lösa både små och stora 

problem med ventiler och 

instrument så att det som ska 

flöda fritt, flödar och det som ska 

hålla tätt, håller tätt. Det är vad vi 

gör, kan och brinner för.

Men – vad är 
problemet?

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
Att det vi på Ventim kan är ventiler och mätinstrument skulle säkert både våra kunder, våra leverantörer och våra konkurrenter säga. Men själva säger vi att vårt kompetensområde är att lyssna och förstå exakt vad som är problemet, och sen hitta lösningen tillsammans. Vi ger oss inte. Särskilt inte när det gäller problemlösning i allt som handlar om flödesteknik.  



Relationer i fokus

- Engagerade medarbetare med erfarenhet och teknisk kompetens

- Starka varumärken, lång eftermarknad

- Vi tar ansvar för att våra lösningar fungerar optimalt

- Våra löften håller – du kan alltid lita på Ventim!

- Rikstäckande sälj och service

Eftersom vi bryr oss så mycket om att 

förstå problemet och hur en ventil  

eller ett mätinstrument ska lösa det, 

så har vi blivit riktigt bra på relationer. 

Ja, många av de leverantörer vi har 

idag har varit med i alla de fyrtio 

åren. Precis som några av kunderna 

också!   



Alltid nära till hands

Vårt huvudkontor, lager och verkstad 

ligger i Kalmar. 

Vi har försäljningskontor i Göteborg, 

Hässleholm, Nyköping, Stockholm och 

Sundsvall



VÅRA
LEVERANTÖRER

VÅRA
KUNDER

Treenigheten 
gör oss unika
Tre-enigheten och 

relationerna gör oss unika: 

Kunderna med problemen / 

med sina anläggningar. 

Leverantörerna med 

produkterna och 

Ventim med relationen och 

förståelsen för helheten, 

behoven, värdet och nyttan. 
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Teamet på Ventim
Ventim består av ett starkt team som samarbetar 
för att ge effektiva lösningar och snabba svar.
Tydliga processer säkerställer att bästa och 
proffsigaste hjälpen alltid finns där för dig. INDUSTRI
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Det mest spännande för mig och mitt team inom 
Industri är att hitta bra lösningar på kundens 
problem och se möjligheter framåt. Vårt mål är alltid 
att skapa tillgänglighet och ge den bästa möjliga 
support till våra kunder.

Jag är riktigt stolt över att jobba på ett företag och i 
en grupp med hög kompetens och engagemang, 
det gör det dagliga arbetet roligt.

Johan, ansvarig för Industri

För att kunna grotta ner oss och verkligen vara 

specialister inom ett specifikt område har vi valt 

att dela upp oss i tre affärsområden: 

Industri, Infra och Instrument.



På Infra jobbar jag och mitt team främst med vatten / 
avlopp och energi. Vi brinner för att både serva och 
utveckla våra kunder och gör alltid vårt bästa för att 
hitta framgångsrika lösningar.

Vi arbetar nära våra leverantörer och är stolta över att 
representera dem. 

På Ventim finns enorm kunskap och det faktum att vi 
alltid samarbetar betyder bästa support och 
tillgänglighet för våra kunder. 

Per, ansvarig för Infra



Inom Instrument är vi stolta att få vara svenska marknadens 
leverantörer av Krohne, Nivus, MAXX och Pulsar. Våra 
produktexperter för respektive varumärke besitter värdefull 
spetskompetens som du som kund i förlängningen drar nytta av. 

Själv är jag produktexpert på Nivus. Jag eller någon i  mitt team 
träffas gärna antingen på plats hos dig eller för en genomgång i 
vårt mediarum där vi även kör interaktiva utbildningar och 
presentationer.  

Ps. Behöver du mätningsutrustning under en kortare period så 
kan du hyra mätare av oss!

David, ansvarig för Instrument



Ventims
kunskapsbank

Kunskap och kompetens  bygger 

på erfarenhet, vilket finns i rikliga 

mängder hos oss.  

Många – faktiskt de allra flesta –

Ventimare jobbar många många

år hos oss och fyller hela tiden på 

kunskapsbanken som ligger till 

grund för vår support och 

rådgivning. 

års samlad erfarenhet finns i 
vårt team för teknisk support 

och rådgivning
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Helhetsanvar

Helt kundanpassade lösningar

Tillverkning av montagesatser

Automatisering av ventiler

Renovering och service av ventiler, 

alla fabrikat

Provtryckning och täthetskontroller 

Alla ritningar arkiveras

Funktionskontroll hos kund

En partner i stället för flera

Webshop, öppen 24/7

Flöda fritt 
eller håll tätt



Vi hjälper dig 
klara dig själv

Utbildningar

Armatur- och instrumentutbildningar för 

underhållspersonal, konstruktörer, konsulter 

och produktionsansvariga

Utbildning med flödesrigg i Kalmar

Vi erbjuder också:
- Skräddarsydda utbildningar efter kundens krav
- Utbildning på plats hos kund
- Interaktiva webinar online

Ibland är det bra att slippa 

kontakta oss och klara jobbet 

själv. Därför erbjuder vi ett flertal 

utbildningar och webinar.



Starka varumärken som väljer Ventim

Vi väljer noga våra leverantörer och de väljer oss. 

Gemensam syn på kvalitet, kundfokus och 

tillgänglighet skapar ett långsiktigt samarbete. 

Vi är stolta över våra leverantörer!

https://www.ari-armaturen.com/
https://www.rubvalves.com/
https://www.broen.com/
https://www.buesch.com/en/company/locations/
https://www.nivus.com/en/
https://www.ode.it/
http://www.orbinox.com/
https://pulsarmeasurement.com/
https://www.csasrl.it/en
http://www.die-erste.com/
https://www.ebro-armaturen.com/en/
https://www.erhard.de/en/
https://harde.dk/
https://herz-armaturen.at/index.php?lng=eng
https://krohne.com/en
https://www.maxx-gmbh.com/english/Default.htm
https://www.amazonfilters.com/


Det bästa för 
Sveriges miljö

Vi satsar på att ständigt utveckla 

och förbättra vårt miljöarbete 

som bygger på ett nära 

samarbete mellan anställda, 

kunder och leverantörer. Vi 

arbetar för att minska vår 

miljöpåverkan främst inom 

områdena transporter, inköp 

och energiförbrukning.

Vi är ISO 9001 och ISO 14001 certifierade

Vi arbetar aktivt med Global Compacts principer för 

hållbar utveckling

Achilles Utilities NCE (Sellihca) – prekvalificerade att leverera till 

vatten- och energisektorn inom Sverige, vi uppfyller alla ställda krav 

inom bl a miljö, kvalitet och referenser på efterfrågade projekt

Achilles Power and Tech för olja och gas, en garanti för att vi svarar 

upp mot marknadens krav på tillförlitlighet och kvalitet

Presentatörsanteckningar
Presentationsanteckningar
. Den externa revisionsfirman RISE har kvalitetscertifierat vårt miljöarbete enligt ISO 9001 och ISO 14001. Certifieringarna är ett kvitto på att vi arbetar kundorienterat, förbättrar våra interna processer och minskar vår miljöpåverkan och gör att våra kunder kan känna sig trygga i att Ventim arbetar enligt gällande krav och utvecklar verksamheten för att möta framtida krav.��Ventim har uppnått kvalifikation i Achilles Utilities NCE (tidigare Sellihca) och vi är därmed prekvalificerade att leverera till vatten- och energisektorn inom Sverige. Det innebär att vi uppfyller alla ställda krav inom bl.a. miljö, kvalitet och referenser på efterfrågade projekt. Achilles Utilities NCE är ett branschregister och kvalificeringssystem där inköpare för energisektorn i Norden kan söka på godkända leverantörer. För Ventims del är kvalificeringen en bra grund för att bygga långsiktiga och ömsesidigt fördelaktiga relationer med våra energikunder och förenklar vid upphandlingar.��Ventim har uppnått kvalifikation i Achilles Power and Tech för olja och gas och är registrerad leverantör. Certifieringen ger våra kunder inom olje- och gasindustrin en garanti för att vi svarar upp mot marknadens krav på tillförlitlighet och kvalitet. Med kvalifikationssystemet i ryggen är vi i ännu högre grad i stånd att tillgodose marknadens ökande krav.



Vad vi lever efter

VÅR VISION
Ett samhälle där det som flödar 

verkligen flödar och det som ska hålla 

tätt håller tätt. Och människor gör hela 

skillnaden. Ventim är beundrat och 

respekterat för sin kultur, sin 

kompetens och som de som med 

glädje löser både de små och de 

riktigt svåra problemen = 

glädjespridaren i branschen! 

VÅR MISSION
I slutet av varje arbetsdag kunna säga 

hur jag och vi har gjort något smidigare, 

bättre och enklare just idag! 

Ett problem och en lösning i taget. 

Ventil för ventil.  

Instrument för instrument. 

Så att Sverige funkar som det ska. 
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Omsättning 
MSEK

Vi löser flödesproblem. Ser 

till att både ventiler och 

mätinstrument gör det de 

ska. Så att vi alla blir 

framgångsrika i våra arbeten 

och kan glädjas åt ett väl 

utfört jobb.



RESPEKT

Vi är ödmjukt respektfulla, med 

integritet och personlighet på en 

solid bas av kompetens, kunskap 

och nördig expertis. 

GLÄDJE 

Glädje i att lösa både små och 

stora ventilproblem, i att verkligen 

kunna någonting på djupet, i att 

arbeta med något viktigt och i att 

hjälpas åt och göra det tillsammans

SAMARBETE

Både internt och externt är det samarbete 

som gäller på Ventim.  Vi samarbetar, är 

inlyssnande och lyhörda för våra kunders 

behov och tar minst lika väl hand om våra 

leverantörer. Vi litar på varandra, levererar 

och bygger på så vis ömsesidig tillit. 

Kärnvärden och värdegrund



TACK för din värdefulla tid!
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