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Assemblin VS stärker närvaro i Stockholm genom förvärv av Samsons 
Rör 
 
Assemblin har förvärvat VS-specialisten Samsons Rör AB (”Samsons Rör”) med verksamhet i 
Storstockholm, 43 medarbetare och en årsomsättning på närmare 100 MSEK. 
 
Samsons Rör etablerades för över 30 år sedan och erbjuder värme- och sanitetstjänster i entreprenaduppdrag, 

serviceuppdrag samt högtrycksspolning av avlopp. Verksamheten bedrivs i hela Storstockholm. Bland 

kunderna finns en mix av stora fastighetsägare, fastighetsägare och byggbolag som JM, HSB, Fastighetsägarna 

och Jernhusen, och lokala Stockholmsbolag som Zengun och Meason.  

 

”Samsons Rör är ett välskött VS-bolag med gott rykte och hög kompetens. Bolaget kompletterar vår befintliga 

Stockholmsverksamhet på ett fint sätt och tillför även stor erfarenhet inom högrycksspolning. Vi är också 

verksamma mot olika kundsegment vilket innebär att vi tillsammans får en starkare plattform som vi kan jobba 

utifrån”, kommenterar Andreas Aristiadis, vd och chef för affärsområde Assemblin VS.  

 

”Jag är mycket stolt över det bolag som vi har utvecklat. Med en ny ägare kan vi tillsammans fortsätta växa. 

Assemblin är en stark och långsiktig aktör med stort kundfokus och rätt kultur, vilket är viktigt. Jag är 

övertygad om att det här blir en bra och trygg lösning för oss, våra medarbetare och våra kunder, säger Patrik 

Samson, grundare och vd på Samsons Rör.  
 
För mer information om Samsons Rör, se samsonsror.se.  
 
 
För mer information, kontakta: 
Andreas Aristiadis, vd och chef för affärsområde Assemblin VS, andreas.aristiadis@assemblin.se,  
+46 10 475 20 12 
Patrik Samson, ägare till Samsons Rör, patrik.samson@samsonsror.se, 0708-18 52 58 
Åsvor Brynnel, kommunikations- och hållbarhetschef Assemblin, asvor.brynnel@assemblin.se,  
+46 10 475 39 48 
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Om Assemblin 
Assemblin är en komplett installations- och servicepartner med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och 
underhåller tekniska system och lösningar för luft, vatten och energi. Vår vision är att skapa smarta och hållbara installationer som får 
byggnader att fungera och människor att trivas. Genom nära och lokala samarbeten och en stark organisation i ryggen gör vi det 
möjligt. Vi har en omsättning på 12,9 miljarder kronor och cirka 6 700 engagerade medarbetare på runt 100 orter i Norden. Läs mer på 
assemblin.se. 


