Tjänster

Projektering
VVE-Teknik projekterar, installerar, kontrollerar och underhåller klimatanläggningar. Vi utför även analyser, besiktningar och statuskontroller på alla
typer av fastigheter och system. För att skapa bästa möjliga drift av fastigheten vägleder vi våra kunder vid installationer av ny teknik. Vi ger dem
konkreta förslag på energi- och driftoptimering.

Drift och underhåll
När det gäller drift och underhåll av VVS och kylinstallationer i fastigheter
erbjuder vi fastighetsägare förvaltningsavtal som anpassas efter varje kunds
önskemål. Vår service utförs av specialister. Det handlar om att säkerställa
ett bra inomhusklimat, skydda känslig utrustning i lokaler och de personer
som vistas där.
Våra servicetekniker är till er tjänst alla vardagar året om. Under helger och
nätter har vi avtal med jourföretag som hjälper våra avtalskunder.
Vi arbetar även med installation och service av kyla och värmepumpar. Vi är
certifierade för att arbeta med kylinstallationer.

ELYSATOR

Fullständigt korrosionsskydd
utan kemikalier!

Radiatorer
Ventilation
Golvvärme
Fjärrvärme
värmepumpar
Etc

www.impreva.se
08-732 86 45

En modern totalleverantör med egen fabrik för
tillverkning av alla typer av ventilationsfilter.
Välkommen till en renare upplevelse!
Filtex AB, Box 55, 511 21 KINNA, Besöksadress: Verkstadsgatan 1
Tel: 0320-20 98 70, Fax: 0320-20 98 79, info@filtex.se, www.filtex.se

Entreprenadbesiktningar
En entreprenadbesiktning genomförs vid nyproduktion, reparation och
ombyggnader. Det innebär att du som kund anlitar en tekniskt och juridiskt
kunnig besiktningsman för att försäkra dig om att du fått den produkt du
beställt.
Vi hjälper dig att tyda avtal och regler. Vi kontrollerar bland annat att
entreprenören utför arbetena enligt gällande byggnorm och att föreskrivet
material använts.

Injustering och kontroll
På grund av den allvarliga situationen med undermålig inomhusmiljö i
många bostäder, skolor och andra lokaler införde riksdag och regering 1992
en obligatorisk funktionskontroll av ventilationssystem, OVK.
Vi har flera medarbetare med riksbehörighet att utföra dessa kontroller. Vi
är ackrediterade och arbetar även med energideklarationer av fastigheter,
som infördes 2006.
Injustering av värme, ventilations- och kylsystem är en viktig del för ett bra
slutresultat. Vi har kunskaperna, mätutrustning och övriga resurser för att
utföra detta.

BEVEGO

Välkommen till VVE-Teknik. Vi är ett fristående
konsult- och installatörsföretag. Vi arbetar med
ventilation, värme, energi, sanitet och kyla. På
sidorna här intill kan du läsa mer om vad vi gör
och vad vi kan.”
Jan Rosén och Wiliam Rydén

Välkommen till VVE-Teknik
I vår nuvarande form startades VVE-Teknik AB 1982, men företaget har varit i gång sedan
1975. Vi är lokaliserade till Uppsala och är främst verksamma i Uppland med omnejd. Vi
har idag cirka 15 medarbetare.
Vår stora styrka är vår bredd, kunskap, hög tillgänglighet och service.
Vi jobbar mycket med miljö och energi, viket för oss i regel är samma sak.
Med våra kunder har vi har olika former av drift- och underhållsavtal. Dessa skräddarsyr
vi ofta efter varje kunds behov och förutsättningar. När man regelbundet sköter om fastigheter och många gånger gjort det under lång tid får man stor kunskap om dem. Det
innebär att vi ofta upptäcker behov av modernisering. Då utreder vi både de ekonomiska
och de tekniska förutsättningarna och föreslår lösningar. Inte sällan får vi även ofta uppdraget att genomföra de åtgärder vi föreslår. Men givetvis vänder vi oss också mot er som
behöver hjälp med enstaka jobb och inte har behov att att teckna längre avtal med oss.
Vi strävar alltid efter långvariga kundrelationer och vi menar att de åtgärder vi föreslår
och installerar ska kunden mer än väl tjäna in. Det ska vara lönsamt att anlita oss.
Idag sköter vi omkring 85-tal fastigheter med serviceavtal. Bland våra kunder finns Uppsala kommun, Vattenfall, bostadsrättsföreningar samt privata fastighetsbolag. Vi arbetar
både i bostäder och i kommersiella lokaler.
Vår verksamhet bygger på kompetens, hög
service och förtroende hos kunderna. Vi märker
Det här arbetar vi med:
att vi svarar upp mot detta. Vi har duktigt folk
och är uppskattade för det vi gör.
• Entreprenadbesiktningar i nyproduktion och
På konsultsidan är vi en liten aktör. Men vi
ombyggnation av fastigheter
vet att många föredrar att anlita ett mindre
• Obligatorisk Ventilationskontroll, OVK
konsultföretag på grund av god service, hög
• CE-märkning
tillgänglighet och korta beslutsvägar. Vi satsar
• Energideklarationer
mer på att utveckla dessa tjänster.
Vi jobbar också hela tiden på att kompetensut• Drift och underhåll av VVS och kylinstallatiner
veckla oss och ligger i bräschen för detta.
i fastigheter
• Projektering av värme, sanitet, luftbehandling,
styr- och regler samt kyla
• Totalentreprenader från idé till färdiga system
• Kontroll av återsugningsskydd
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754 50 Uppsala
Tel: 018-15 51 00

Öppettider:

Felanmälan: 018-15 51 00

Måndag-torsdag kl. 07.30–16.30

Fax: 018-12 38 89

Fredag kl. 07.30–15.30

Epost: vve@vveteknik.se

Telefonsvarare under lunchtid (kl. 11.30–12.30)

Webb: www.vveteknik.se

Övriga tider telefonsvarare med hänvisning.
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