Ventilasjon – Automatikk – Blikkenslager – Prosjektering

Vår lange erfaring gir
dere som kunde en
trygghet ved å velge
oss som tverrfaglig
samarbeidspartner.
Kontakt oss med ditt
prosjekt!

Sterkt fagengasjement
Lillehammer Ventilasjon AS er en ingeniørbedrift innen
blikkenslager, ventilasjon og automasjon med egen
serviceavdeling. Fire tiår med erfaring har gitt oss
solid k
 ompetanse innen fagfeltet vårt, og vi er i dag en
velansett aktør. Vi leverer tjenester med stor bredde – og
gjør jobben fra start til slutt: Helt fra idè og nybygg, til
oppfølgende service og vedlikehold.
Vårt primære nedslagsfelt er fra Skjåk i nord via
Lillehammer og sørover mot Hamar og Gjøvik, men vi har
også tatt på oss større utenlandsoppdrag innen Norden,
som på Arlanda flyplass. Lokal tilstedeværelse har alltid
hatt stor betydning for oss, og uansett stort eller lite
prosjekt, har vi alltid kunden i fokus. Vi strekker oss langt
for å levere gode produkter, anlegg og løsninger med rett
kvalitet – som passer ditt behov!
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Ventilasjon – næring
Lillehammer Ventilasjon utfører prosjektering og
montasje av ventilasjonsanlegg for nærings- og proffmarkedet, og er sentralt godkjent foretak for ansvarsrett
etter plan- og bygningsloven.
• Prosjektering av Ventilasjon- og klimainstallasjoner,
tiltaksklasse 3
• Utførelse av Ventilasjon- og klimainstallasjoner,
tiltaksklasse 3
Boligventilasjon
Et godt inneklima har mye å si for en god hverdag for
deg og familien. Vi kan hjelpe deg med installasjon av
boligaggregat eller finne gunstige løsninger for balansert
ventilasjon. Montering av sentralavtrekk eller avtrekks
vifter kan også være en løsning for å sikre et godt
sluttresultat. Vi hjelper deg med å finne alternativet som
passer best.
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Lillehammer Ventilasjon AS
etableres

2021
Vi ferier 40-års ubileum
samtidig som vi stadig
ser fremover

Vi blir kvalitetssertifisert som
en av de første i Lillehammerregionen

1985
Lillehammer Ventilasjon AS
får millionoppdrag i Sverige

2015
Vi installerer siste del av
ventilasjonsanlegget til
Strandtorget kjøpesenter,
total kapasitet på
ca. 200 000 m3/t

Blikkenslager
I Lillehammer Ventilasjon har vi eget blikkenslager
verksted der vi utfører både store og små arbeider.
Vi kan utforme blant annet utvendige beslag, pipebeslag,
takhatter og takrenner – alt etter dine ønsker og mål.
Ta kontakt med oss eller kom innom, så hjelper vi deg
med ditt prosjekt!
Prosjektering
Vi liker å ha kontroll på våre prosjekter fra A til Å, og har
høy kompetanse og god erfaring med å være ansvarlig
for prosjekteringen i forkant av gjennomføring. Vi bruker
vår kunnskap og kombinerer den med dine ønsker for
prosjektet. Sammen finner vi de beste løsningene!
Service og etterarbeid
Vi tilbyr en komplett pakke for ettersyn og vedlikehold
av ditt tekniske ventilasjonsanlegg. Våre dyktige ansatte
gjennomgår anleggets funksjoner og innstillinger, og
utarbeider en grundig testrapport etter gjennomgang
av ditt anlegg. Det utføres også ettersyn av mekaniske

Norsk

ventilasjonsgrossist
du kan stole på

www.klima-nor.no

 omponenter som er i bevegelse. Vår servicegjennomk
gang gjør deg trygg på at anlegget funksjonsmessig er
i topp stand, og ikke minst at anlegget går så energi
økonomisk som mulig – tilpasset ditt, dine ansatte eller
din leietakers behov.
Automatikk
Vår serviceavdeling har – i tillegg til å skifte slitedeler,
filtre og mekaniske reservedeler – solid kompetanse
innen automatikk og styringssystemer for ventilasjon,
varme- og kjølesystemer.
Vi etterser, renoverer og installerer ny automatikk og
styring til ventilasjon-, kjøle- og varmesystemer, som gjør
at vi kan bygge om styretavlen din med moderne automatikk, inkludert norsk menystyring. Vi kan også levere
en komplett ny tavle for å kunne styre og kontrollere
ditt tekniske anlegg, og sørge for at alle dine behov og
tekniske spesifikasjoner kan implementeres.
Ta kontakt for å kartlegge mulighetene!
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Vi er på lag med
Lillehammer Ventilasjon
Norges ledende ventilasjonsfilter produsent
Hver dag tester vi ventilasjonsfilter etter gjeldende internasjonale teststandard,
og hvert år sender vi mange filter til nøytral testing ved akkrediterte laboratorier.
Dette er for at du skal få akkurat den kvaliteten du har bedt om. Alltid!
www.interfil.no

Norskproduserte ventillasjonsfilter

Lillehammer Ventilasjon AS
Landbruksveien 2, 2619 Lillehammer
Tlf: 61 22 26 50 – firmapost@lhmr-vent.no

Kantall er et regnskapsbyrå med solid kompetanse og dedikerte medarbeidere lokalisert på Lillehammer.
Vi støtter flere lokale foreninger og idrettslag i vår region.
Ved å løfte andre fram tilfører vi verdi til egen hverdag. Les mer på våre nettsider.
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