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LANG ERFARING
OG
HØY KVALITET
ER DET SOM
KJENNETEGNER
AURSKOG
VENTILASJON
OG BLIKK AS
AVB er en veletablert familiebedrift som ble
grunnlagt i 1958 og som har utviklet seg
over tid. I dag har bedriften 12 ansatte og
nærmere 60 års solid erfaring innen
ventilasjon og blikk. AVB tar på seg
oppdrag og prosjekter i store deler av
landet.
Vi tilbyr følgende tjenester:
• Ventilasjon
- bolig/næring/industri
- komfort og prosess
• Service av all ventilasjon
• Blikkenslager
- takrenner/taksikring/beslag
• Verksted
- produksjon og salg
• Konsulenttjenester
- prosjektering i CAD
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Ventilasjon
Ventilasjon er den største avdelingen ved AVB.
Vi arbeider både med komfort- og prosessventilasjon.
Målet med høy kvalitet på komfortventilasjon er å gi
kundene god luftkvalitet som høyner konsentrasjonen,
og øker velværefølelsen. Vi utfører i tillegg ulik prosessventilasjon for industrien. Det kan for eksempel være
utskilling eller rensing av støv, lyd, flis, papir, metall etc.
Vi tilbyr prosjektering og montering av ventilasjonsanlegg både for entreprenører, tiltakshavere, eiendomsforvaltere og privatkunder. Vi påtar oss oppdrag med
utskifting av aggregater i industri- og næringsbygg.
Service
AVB har stort fokus på service av ventilasjon, både for
bedrifter og privatkunder. Vi reparerer, server og skifter
filter på ventilasjonsanlegg både i privatboliger, for
borettslag, næring og industri.
AVB har to serviceteknikere på fulltid, og har en rekke
servicekontrakter for både store og små anlegg. Disse
kontraktene tilpasses kundens ønske og behov, og er
uten bindingstid. Vi krever ikke at anlegget skal være
levert av oss.
Blikkenslager
Blikkenslagerfaget er like aktuelt i dag som tidligere.
Det er viktig å benytte arbeidere med utdanning og

Leverandør av
blikkenslager- og
ventilasjonsprodukter
Vi forenkler byggingen

Lindab

Se lindab.no
for mer informasjon

erfaring. Vi gir deg kvalitet på alt innen takrenner, taksikring, pipebeslag, luftehatter, beslag og bunntekking.
Vi måler, produserer og monterer i de materialene og
fargene du ønsker.
Verksted
I 2011 utvidet vi bedriften med et nytt lager- og
garasjebygg på 450 m². Bygget rommer firmabiler,
lifter og annet maskinelt utstyr i underetasjen. I samme
plan som verkstedet har vi et stort lager for utstyr til
egne prosjekter og salg til kunder. Produksjonsdelen av
verkstedet har nye, store programmerbare maskiner,
og vi lager det meste av det du trenger etter mål. Du
er velkommen innom, selv om du trenger lite eller mye.
Ventetiden for produksjon er rimelig kort.
Konsulenttjenester
Vår sivilingeniør utfører eksterne konsulenttjenester for
bedrifter. AVB gir faglig råd innen automasjon, ENØK
og VVS (varme, ventilasjon og sanitær).
Fremtiden er viktig
Vi ønsker å være med på fremtidens utvikling, og
oppdaterer oss jevnlig når det gjelder maskiner, utstyr,
kompetanse og teknologi. Med firmaets lange erfaring,
og godt utdannede fagpersoner, kan vi garantere at
AVB leverer høy kvalitet.
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Vi forenkler byggingen

Leverandør av ventilasjonsaggregater

Takk til våre samarbeidspartnere
Kjøle- og fryseanlegg • Prefabrikkerte kjøle- og fryserom • Butikkjøling
Dataromskjøling • Aircondition / Varmepumper • Isvannskjøling
Salg • Service • Montasje
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Kulde- & Varmepumpeteknikk AS

Velkommen til Aurskog Sparebank!
Hos oss møter du dyktige rådgivere som er opptatt av
dine behov og som gir deg gode råd, uansett om du er
privat- eller bedriftskunde.
Ta kontakt med oss for en hyggelig og uforpliktende
prat om hva du har behov for.
Telefon: 63 85 44 40
E-post: firmapost@aurskog-sparebank.no
Hjemmeside: www.aurskog –sparebank.no
Følg oss gjerne på Facebook og Instagram

En alliansebank i

Platetykkelse 1,25-1,5 mm
Skjøtes med rørkoblinger.
Kan også leveres i rusftritt.
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Lasersveisede svartplaterør

Rustfrie
lasersveisede rør

Platetykkelse 2 og 3 mm

Platetykkelse 0,7-1,5 mm

PÅ
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Vi leverer utstyr for håndtering av støv, spon og flis i avsugsanlegg.
Kvalitet rett igjennom til riktig pris!
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Platetykkelse 0,6-1,0 mm

Senzimirforsinkede stålrør
for høyvakuumanlegg

ER

Galvaniserte lasersveisede rør

EKSP

Rørsystem for støv-, spon- og flisavsug

