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ALWAYS PART OF YOUR LIFE



Norsk produksjon gir nærhet, kvalitet og service

Surnadal
Produkter: Rør og rørdeler i PVC, PP og PE
Dimensjoner: Ø16-Ø1400
Antall ansatte: 125

Ringebu (Isoterm)
Produkter: Frostsikre rør og rørdeler 
Dimensjoner: fra Ø32 
Antall ansatte: 35

Salgskontor:
► Oslo
► Bergen
► Trondheim
► Harstad

Stathelle
Produkter: Rør og deler i PE
Dimensjoner: Ø20 - Ø2500
LLLD: Lengder opp til ca. 600 m
Antall ansatte: 40



Våre fagområder spenner vidt og langt

Pipelife er Norges største produsent og leverandør av rørsystem i plast.  
Vi har det mest komplette sortimentet av rør til elektro, vannforsyning, kabelvern, 
avløp og drenering. Kontakt oss så tidlig som mulig i prosjekteringsfasen, så hjelper 
vi deg med råd, veiledning og materialvalg.
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Mål og ambisjoner Innovasjon Dokumentasjon

Vi har valgt ut fire bærekraftsmål og har 
også mål om å bli karbonnøytral innen 

2050 i tråd med Green Deal
Bruk av fossilfri råvare for betydelig 

reduksjon i CO2-avtrykk
Vi er fortsatt eneste plastrørprodusent 

med produsentspesifikke EPDer

Bærekraft er førende for hva vi gjør
ISO 9001 siden 1992 og ISO 14001 siden 2001     Klimaregnskap siden 2010



Presset på naturressurser øker og det haster med å få ned 
klimagassutslippene. Vi har satt oss ambisiøse bærekraftmål 

som støtter FNs bærekraftmål, EUs plaststrategi og den 
sirkulære økonomien.
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Nye bærekraftige
muligheter



Fossilfrie rørsystem



Hva er Fossilfrie rørsystem fra Pipelife?
Vi kan tilby bærekraftsertifiserte rørsystem der fossilt råstoff er 

erstattet med biomasse som er fornybar og ikke-konkurrerende med 
næringskjeden. 
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Pipelifes fossilfrie rørsystemer kjennetegnes nå ved at det produseres av plastråstoff fra fornybar biomasse, framfor den tradisjonelle
framstillingen av etylen gjennom raffineringsprosesser basert på fossil olje. Etylen er en av de viktigste råvarene i produksjonen av 
plastprodukter. Etylen med samme egenskaper kan også utvinnes fra skogvirke i en raffineringsprosess.

Plastråstoff fra fornybar biomasse
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Massebalanse-tilnærmingen i vår produksjon er en trinnvis måte å gå fra fossilbaserte til biobaserte materialer og på denne måten 
redusere miljøpåvirkningen. I løpet av de siste årene har massebalansetilnærmingen tatt over i kjemisk industri. Som en viktig milepæl 
på veien til en sirkulær økonomi og bioøkonomi, er den designet for å spore strømmen av materialer gjennom en kompleks verdikjede.

Prinsippet for massebalanse



Vi kan levere med ulik andel bioprofil:
Vi tilbyr 3 alternative bio-profiler, som vil gi ulik grad av C02-

besparelse. Dette er 30%, 60% eller 100% bio-profil. .
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Sertifikater
Vi har to sertifikater for våre fossilfrie rørsystemer. RSB (PVC) og ISCC (PP).

Begge sertifikater lastes ned på våre nettsider. I tillegg får våre kunder et bevis. 
«Proof of Sustainability» ved kjøp av våre  fossilfrie rørsystemer.
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TA ET BÆREKRAFTIG VALG!
Offentlige etater og utbyggere har nå muligheten til å redusere CO2-

belastningen betydelig ved å velge et fossilfritt alternativ.
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