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Pressemelding (03.08.2021) 
 
 

Assemblin Ski på plass i nye lokaler 
 
Assemblin Ski flyttet før sommerferien inn i nye lokaler på Nordby industriområde, bare tre 
minutter fra E18. – Lokalene er helt tilpasset våre behov, og er strategisk plassert i forhold til 
både kunder og ansatte, sier Amir Hassanzadeh, avdelingssjef for Assemblins røravdeling i 
Follo.  
 
Assemblin Ski har vokst jevnt og trutt de siste årene. I dag teller røravdelingen 27 ansatte, som 
omsetter for rundt 40 millioner. Ved nyttår ble det også etablert en selvstendig elektroavdeling 
i Ski, som er på plass med fire medarbeidere i de nye lokalene. 
 
Oppdragene for Assemblin Ski er ganske jevnt fordelt mellom ramme- og serviceavtaler og 
husprosjekter.  
 
Økonomisk plattform 
- Avtalene gir oss et stabilt grunnlag og en trygg økonomisk plattform. Den største 
avtalekunden for øyeblikket er Nordre Follo kommune. Men vi har også virksomheter som 
Sunnaas sykehus, kulturetaten i Oslo, Ski storsenter, PNB og flere lokale næringsdrivende i 
porteføljen, sier Hassanzadeh.  
- Boligprosjektene dreier seg hovedsakelig om rekkehus og eneboliger. Vi har gode relasjoner 
til et par av de store, lokale entreprenørene, og har oppdrag helt fra andre siden av Oslo og til 
Moss. Denne delen av virksomheter gir oss mange spennende jobber - spesielle 
baderomsløsninger, high end tekniske rom og ganske eksklusive boliger. Det stilles store krav 
til kvalitet og presisjon i disse oppdragene, men vi har folk som kan faget sitt og har jobbet 
med sånne prosjekter i mange år, sier han. 
 
- Hva tenker du om fremtiden for avdelingen? 
 
- Jeg mener at alt bør ligge til rette for både stabil drift og ytterligere vekst. Vi har godt rykte i 
markedet og har skapt oss et godt varemerke i Follo. Det merker vi ikke minst gjennom alle 
henvendelsene fra både nye kunder og folk som har lyst til å jobbe for oss. 
 
- Med de nye lokalene står vi enda bedre rustet til å møte fremtiden. Her er vi lokalisert side 
om side med de store grossistene, viktige samarbeidspartnere og andre virksomheter i samme 
bransje. Når vi i tillegg har kommet oss nærmere motorveien og bort fra trafikkorken i 
sentrum, kommer dette til å bli veldig bra, sier Amir Hassanzadeh.      
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BILDETEKSTER: 
- Med de nye lokalene står vi enda bedre rustet til å møte fremtiden, sier Amir Hassanzadeh.   
 
Assemblin Ski har vokst jevnt og trutt de siste årene. Over 30 ansatte er nå på plass i nye 
lokaler på Nordby industriområde 
 
 
 
 
 
 
For mer informasjon, kontakt: 
 
Torkil Skancke Hansen 
Adm. dir. Assemblin AS 
+47 97 57 75 54 
torkil.skancke.hansen@assemblin.no 
 
Amir Hassanzadeh 
Avdelingssjef, Assemblin rør, Ski 
+47 45 83 12 37 
amir.hassanzadeh@assemblin.no 
 
 
 
 
 
 
 
Fakta om Assemblin  
Assemblin er en komplett installasjons- og servicepartner med virksomhet i Norge, Sverige og 
Finland. Vi utformer, installerer og vedlikeholder tekniske systemer for luft, vann og energi. Vår 
visjon er å skape smarte og bærekraftige installasjoner som får bygninger til å fungere og 
mennesker til å trives. Gjennom nære og lokale samarbeid, og med en sterk organisasjon i 
ryggen, gjør vi dette mulig. Vi har en omsetning på 10 milliarder svenske kroner og har cirka 5 
900 engasjerte ansatte på rundt 100 steder i Norden. 
  
Les mer på assemblin.no 
 
 


