Et godt inneklima
krever kunnskap
og erfaring!

VENTILASJON OG KJØLING
Service og vedlikehold

Innregulering

Vi kan tilby forebyggende vedlikehold av ventilasjons
anlegg, kjøleanlegg og varmeanlegg.

Vi foretar innregulering av ventilasjonsanlegg.
Innregulering er det viktigste parameter for et godt og
stabilt ventilasjonsanlegg. Dette er helt avgjørende for
at anlegget skal f ungere som forutsatt.

Forebyggende vedlikehold av ventilasjonsanlegg,
kjøleanlegg og varmeanlegg er viktig. I tillegg u
 tfører
vi tilstandskontroll av anlegget ditt med skriftlig
servicerapport. Fordelen med service- og vedlikeholds
avtale er at a
 nlegget hele tiden fungerer optimalt
uten avbrudd i drift. Slik sparer en også energi- og
strømkostnader.
Bygg med kjøling har behov for regelmessig ettersyn
og kontroll for å sikre økonomisk drift av anleggene. 
Vi sørger for riktig drift av ditt anlegg!
Alle kunder med serviceavtale hos Klimatjenester AS
har prioritert service og egne rabatter på servicetimer
og forbruksmateriell.

Et dårlig innregulert ventilasjonsanlegg kan gi d
 årlig
komfort, trekk, høyt lydnivå og unødvendig høyt
energiforbruk, og det er derfor viktig med riktig
innregulering.

Vi leverer innreguleringsprotokoll
på hvert alle anlegg vi innregulerer.

Kjøl og frys

Varmepumper og aircondition

Klimatjenester AS leverer service, prosjekterer og
monterer kjøle- og fryseanlegg til alle formål, alt fra små
kjøledisker til store lager.

Klimatjenester AS utfører service og montasje av varme
pumper og aircondition i alle størrelser og formål, både
mot privat og næring. Vi leverer også luft-vann- og væskevann varmepumper på nye og eksisterende bygg.

Som kunde hos oss vil du få oppfølging på ditt anlegg
i henhold til gjeldende regler og forordninger. Vi er en
F-gass-sertifisert bedrift, og våre teknikere har sertifikat
innenfor dette.
Husk at du som anleggseier har ansvaret for at dine
anlegg blir fulgt opp på en forsvarlig måte, og at din
servicepartner og personell er godkjent. Vi utfører årlige
servicer og fører kuldemedieregnskap over dine anlegg,
slik at du til enhver tid har kontroll på dette.

Rehabilitering og utbedringer
Gamle anlegg gir ofte mer støy og ubehag samt bruker
mer energi enn nødvendig. Vi hjelper deg med rehabili
tering, modernisering og oppdatering av ditt gamle
anlegg, eller vi kan installere nytt ved behov.

Ta kontakt om du ønsker en
uforpliktende befaring eller en 
prat om ditt prosjekt.
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Kontakt oss
Øvermarka 2
2320 Furnes
Åpningstider:
mandag–fredag 0800–1600
Telefon: 992 85 460
firmapost@klimatjenester.no
www.klimatjenester.no

Norsk

ventilasjonsgrossist
du kan stole på

Takk til våre
samarbeidspartnere
Ny nettbutikk: klima-nor.no

