Vi kan varme
og ventilasjon

Med fokus
på det viktige
VEKO AS holder til på Nøtterøy, sentralt ved
Tønsberg. Vi leverer våre tjenester til alle typer
næringsbygg, industri og boliger. Firmaet ble
etablert i 2007, og har alltid hatt stort søkelys
på firmaets viktigste ressurs – medarbeiderne.
Hos VEKO AS er det viktig med kompetanse
heving og gode ordninger for de ansatte.
Dette skaper en god arbeidsplass og fornøyde
medarbeidere, og dermed de beste resultatene
ute hos våre kunder.
VEKO AS har for tiden 22 engasjerte
medarbeidere med stolthet for sine fag. Store
deler av vår virksomhet handler om service
og rehabilitering. Serviceavtale hos VEKO AS
sikrer deg godt inneklima og mest lønnsom
drift.
Med VEKO AS som leverandør får du spiss
kompetanse innenfor fagene. Vi utfører service
og vedlikehold av alle typer ventilasjons-,
varme- og kjøleanlegg. I tillegg utfører vi til
standsrapporter for din bedrift. Vi kan foreslå
energi- og miljøtiltak, for bedre inneklima og
mer lønnsom drift.
Ta kontakt med oss for et hyggelig og
uforpliktende tilbud.

VEKO AS
Smidsrødveien 95
3120 Nøtterøy
Tlf: +47 98 85 27 77
post@veko.no
www.veko.no
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•
•
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•
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•

Service og vedlikehold
Rehabilitering og entreprise
Tilstandsrapporter
Ventilasjon
Prosessavsug
Kuldeanlegg
Varmeanlegg
Varmepumper
Byggautomasjon
Energieffektivisering og
miljøbesparelse
Automatiske slukkeanlegg
til storkjøkken
UV-filter til avtrekkshetter
Utfasing av oljefyr /
ombygging til bioanlegg

En løsningsorientert partner!
VEKO AS er en miljøfyrtårn-bedrift som leverer energieffektive og miljøbesparende tjenester
og løsninger. VEKO AS har ansatte med god kompetanse og erfaring innen kuldeteknikk, bygg
automasjon, ventilasjon, r ehabilitering, service og ventilasjonsentreprise. Vi er klar til å ta på oss
de aller fleste prosjekter innen vårt virksomhetsområde.

Ta kontakt med oss for et hyggelig og uforpliktende tilbud!
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Gjermundsen Auto Tønsberg AS • Solkilen 3, 3118 Tønsberg • Tlf. 33 35 34 00
www.gjermundsen.no
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Våre leverandører:
Våre leverandører:

- Kjøling, ventilasjon og oppvarming til proffmarkedet
- Kjøling, ventilasjon og oppvarming til proffmarkedet
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Vi er på lag med
VEKO
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
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