Kvalitet og pålitelighet
En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Parat Halvorsen er Norges største
leverandør av damp- og varmeanlegg.
Vi leverer komplette systemer til
industri, skip og offshore.
I alle hjørner av verden er kjeler fra
Parat Halvorsen i daglig bruk.
Kvalitet og pålitelighet har sørget for
å bringe oss dit vi er i dag.
TRADISJONEN TRO
I 1842 flytter Halvor Sørensen til den lille kystbyen Flekkefjord og starter sin
egen bedrift. Dermed er en nå over 165 år gammel historie i gang – en historie
om tro på solid fagkunnskap, kvalitet og pålitelighet.
Fra 1920 blir dampkjeler en viktig del av produksjonen. Solid håndverk og evne
til å finne riktige løsninger i enhver sammenheng, sikrer tilliten til bedriften.
Fornøyde kunder fremmer vekst og utvikling.
I 1974 leverer Halvorsen sine første skipskjeler.
Fem år senere er bedriften aktivt med i det store oljeeventyret i Nordsjøen.
I dag er Parat Halvorsen Norges største leverandør av damp og varmeanlegg.
Bedriften leverer komplette og tilpassede systemer til industri, skip og offshore.
I alle verdenshjørner er kjeler fra Parat Halvorsen i daglig bruk – fordi kvalitet og
pålitelighet fremdeles er vårt varemerke.

MED FOKUS MOT FRAMTIDEN
Verden er vårt marked. Varmesystemene våre er
mer avanserte enn noensinne – men også mindre
kompliserte. Erfaring, kompetanse og teknologi
sørger for at produkt og løsninger aldri har vært
mer pålitelig. Vi må derfor hele tiden tilegne oss
ny kunnskap samt dyrke nytenkning og
kreativitet. Gjennom krav til egen kompetanse,
og godkjenning fra ledende internasjonale
sertifiseringsselskaper, leverer Parat Halvorsen
produkter både vi og våre kunder kan være
stolt over.

Våre ambisjoner er høye: Ingen oppgave er for liten – ingen oppgave er for
stor. Vi finner løsninger og legger all vår kompetanse i å prosjektere og sette
sammen et anlegg etter kundens behov og krav. Dialog mellom kunde,
konsulenter, underleverandører og våre fagfolk er avgjørende for å nå de mål
vi setter oss.
Vi vet at et nytt damp eller varmeanlegg vil være en betydelig investering for
kunden. Derfor skal vi levere til avtalt tid og pris, og vi garanterer at våre
anlegg er sikre og energiøkonomiske. Vi søker alltid de beste løsningene for
kunden – også økonomisk. For oss handler det om å lytte, tilby løsninger og
holde hva vi lover – være pålitelig.
Vi tar hånd om hele prosjektet - fra tegnebrett til oppstart og igangkjøring.
Vi følger våre kunder tett opp for å sikre et system med optimale driftsfunksjoner - 24 timer i døgnet er Parats servicefolk klare til å rykke ut, uansett
hvor i verden anlegget befinner seg. Rask respons er trygghet for kunden – og
en æressak for oss. Parat Halvorsen står for kvalitet og pålitelighet.

KVALITET OG PÅLITELIGHET
I 2008 ble Parat Halvorsen – som eneste bedrift i Norge på daværende tidspunkt
– ASME-godkjent. Denne fylles inn i rekken av andre viktige kvalitets- og
klassifikasjonssertifikater.
Og i dag er Parat – en liten bedrift i en norsk småby på Sørlandet – en ledende
aktør med produkter i verdensklasse i bransjen for damp- og varmeanlegg.
Dette fordi vi tilbyr fleksibilitet – fordi vi har løsningene – fordi vi har dyktige og
engasjerte fagfolk. Bedriftens fagarbeidere har gjennom kreativt samarbeid
og samhold i generasjoner utviklet idèer til beste for kundene.
Dette er bedriftens «sjel».
Joda – Vi innrømmer det gjerne: Vi er stolte av oss selv. Vi vet hva kvalitet og
pålitelighet er verdt – for oss og for våre kunder.

DETTE ER PARAT HALVORSEN
Hovedkontor i Flekkefjord med
produksjonslokaler i Flekkefjord og
Kvinesdal. Bedriften har 58 ansatte i
tillegg til flere innleide fagfolk.
Omsetning i 2008 – ca. 115 mill.
Industri:
Parat Halvorsen har siden 1920 vært en
aktiv leverandør av kjeler i industrimarkedet og har levert over 7000 anlegg.
Komplette kjelanlegg er levert og montert
over hele landet til kundegrupper som
omfatter industri og næringsvirksomheter.
Typiske kunder er meierier, renserier,
bakerier, slakterier, sykehuser og
prosessindustri etc.
Størrelse på anleggene er fra 100 kW
til 50 000 kW. Alle former for
energibærere benyttes, som olje, gass,
bio og elektrisk.
Skip:
Parat Halvorsen har siden 1974 levert
over 500 komplette kjelanlegg til skip.
Dette er oljekjeler, kombinerte
olje/avgasskjeler og avgasskjeler.
Parat Halvorsen leverer anlegg i h.h. til
krav fra DNV, LRS, ABS, BV, ASME mm.
Vi møter de miljø og energimessige
utfordringene på en aktiv måte – og en av
våre nyvinninger er Parat ORO-system
(Oil Recovery Operation). Et annet
interessant område er varmegjenvinning
fra brenselscelle.
Offshore:
Phillips Petroleum var en pioneer i Nordsjøen – det var Parat også. Fra slutten av
syttitallet har vi levert en mengde kjeler,
trykktanker og prosesspakker til denne
bransjen.
De strenge kvalitetssikringskravene som
er i bransjen er nøye fulgt opp med ISO
9001-sertifisering. For ytterligere å styrke
sin posisjon er Parat også ASME godkjent
med «U» og «S» sertifikater.
Dette er en forutsetning for å kunne levere
i amerikanske farvann.
Ettermarked:
Parat Halvorsen har et godt forhold til
sine kunder – og prioriteter derfor en
effektiv ettermarkedsavdeling. Denne skal
betjene kundene også etter at anleggene
er levert. Alle reservedeler til egne og
andre typer kjelanlegg leveres.
Montering, modernisering, service,
reparasjoner i tillegg til montering av nye
anlegg utføres av dyktige fagfolk.
Avdelingen koordinerer gjerne hele
prosjektet slik at kunden har en ansvarlig
å forholde seg til.

PARAT LEVERER TIL ALLE VERDENSHJØRNER
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