
LORO-X tagafvandingssystemer

LORO præsenterer sig selv

LORO-X tagafvandingssystemer
alt sammen fra samme producent

”Forretningsmæssigt virke består som bekendt i at komme på 
ideer med lovende markedssucces, at få fat i de rette mennesker 
og ressourcer med henblik på ideernes realisering og 
dermed mestre markedskampen om den evige eksistens 
for den skabte virksomhed.”
Karl Heinz Vahlbrauk: Grundlægger af LOROWERK

Siden grundlæggelsen i 1954 – og nu efterhånden gennem 
fire generationer – har den helhedsorienterede betragtning 
af virksomhed, dens medarbejdere og dens produkter, 
integreret i et udfordrende markedsmiljø, stået i forgrunden 
hos LORO. På  LOROWERKs hovedsæde i Bad Gandersheim 
arbejder forskning, udvikling, produktion, salg og service 
sammen hånd i hånd.

Den løbende forskning og udvikling er grundlaget for nye 
teknologier og produkter. Hensynet til systemformen af 
det komplette (tag)afvandingssystem er afgørende for en 
pålidelig systemydelse. Som både udvikler og producent 
af afløb, rør og formdele kan LORO levere pålidelige 
kompletsystemer med sikker ydelsesberegning til kunden.

Talrige europæiske patenter og aktiv deltagelse i diverse 
standardiseringsudvalg samt det TÜV-certificerede 
kvalitetsstyringssystem på LOROWERK understreger 
LOROs stærke kompetencer. 

I kraft af pålidelighed, kvalitet og teknologisk knowhow på 
højeste niveau har “familievirksomheden LORO” i mere end 
50 år været den pålidelige partner for planlæggere, arkitekter, 
håndværkere og samtlige partnere inden for byggeriet, vedr. 
ethvert spørgsmål mht. regnafvanding.

LORO-kvalitetsstyring

I mere end 50 år har LORO stået for den højeste kvalitet og 
pålidelighed, når det gælder afvanding af bygninger og skibe. 
Afvandingssystemer af høj kvalitet planlægges, fremstilles 
og leveres af LORO fra samme sted i systemet.

Som dokumentation for disse høje standarder lader LORO 
sig regelmæssigt underkaste frivillige, eksterne prøver. For 
eksempel dokumenteres det interne kvalitetsstyringssystem 
via TÜV-certifikatet iht. DIN EN ISO 9001 med gyldighed for 
alle virksomhedens afdelinger. 

Derudover lader LORO en bred produktvifte certificere og 
afprøve af uafhængige prøvningsinstitutter for landbrug og 
skibsbyggeri, som stiller særligt høje krav.

Sikkerhed, kvalitet og innovation 
baseret på tradition

Igennem årtier har LORO udviklet og markedsført 
innovationer og nye systemløsninger. 

Således understøtter LORO både planlæggeren og 
forarbejdningsvirksomhederne med innovative og 
økonomiske løsninger, vigtige planlægningsværktøjer og let 
bearbejdeligt materiale af høj kvalitet.

I forsknings- og udviklingsafdelingen udvikles og 
markedsføres nye produkter. 

Eksisterende produkter optimeres gennem løbende 
forbedring, så de opfylder kundernes krav.
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