
LUNDS VÄRME & SANITET

- ett företag i Climat80-Gruppen

Bred VVS-kompetens 
med Lund som bas

Tjänster/produkter
VVS -     
total eller delad entreprenad:  
•	 Projektering	av	ny-,	till-	eller	om	
	 byggnation,	specialinriktning		
	 rostfria	arbeten
•	 Projektledning/-samordning
•	 Konstruktion
•	 Installation
•	 Underhåll	
Stambyten
Service
Dokumentation

Lunds Värme & Sanitet har 
varit verksamma sedan 1996 
med Lund som bas.
Ett väletablerat VVS-installations-
företag med huvudinriktning på 
industriföretag och byggprojekt. 
Lunds Värme & Sanitet har genom 
åren utvecklat en specialkompetens 
inom processindustrin. 
Lunds Värme & Sanitets inriktning 
på industrisidan och dess samar-
betsavtal med bl. a. regionfastig-
heter stämmer väl in i Climat80-
Gruppens strategi att förstärka 
marknadspositionen i Lund.
Lunds Värme & Sanitets tradition 
på den lundensiska och skånska 
marknaden är välkänd. Efter många 
års entreprenad- och serviceverk-
samhet är det få byggbolag och 
industriföretag som företaget inte 
samarbetat med. Kunduppdragen 
täcker allt inom VVS-, ROT-entre-
prenader och kunderna kommer 
från bygg- och industrisidan.
Lunds värme & sanitet ingår i 
Comfortkedjan - vilket stärker hela 
verksamheten genom kontinuerlig 
utbildning av t.ex. nya material, 

Lunds Värme & Sanitets tradition på den 
lundensiska och skånska marknaden är 
välkänd. Efter många års entreprenad- 
och serviceverksamhet är det få byggbo-
lag och industriföretag som företaget inte 
samarbetat med.

nyutvecklad teknik, säkerhet och 
miljö.

Industri och medicinsk  
forskning
Kunduppdragen speciella karaktär 
har utvecklat medarbetarnas speci-
alkompetenser för processindustrin 
och framför allt inom rostfria arbe-
ten. Specialuppdrag för forsknings-
företag samt Regionfastigheter gör 
Lunds Värme & Sanitet till specia-
lister på VVS inom medicin- och 
sjukvårdssektorn. 



- ett företag i Climat80-Gruppen

Jan Norén
Verksamhetsansvarig
046-540 74 52
jan.noren@lundsvs.se

Olof Engdahl
Service
046-540 74 74
olof.engdahl@lundsvs.se

För mer information – kontakta:
Entreprenad

Service 

Lunds Värme & Sanitet
Postadress
Box 9190
200 39 Malmö
info@lundsvs.se

Lund
Tellusgatan 13
046-211 79 50

Lunds Värme & Sanitet har under sina 
senaste 25 år utvecklat en specialkompe-
tens inom processindustrin vilket medfört 
stora engagemang för framför allt Alfa 
Laval och Tetra Pak. 

Lunds Värme & Sanitet arbetar med alla typer av uppdrag inom VS-sektorn med  
specialkompetens inom rostfria installationer.
Samtliga rörmontörer har självklart alla certifieringar som krävs för att klara av arbets-
momenten som ingår i våra uppdrag.

Vardagsservice, periodisk service, injus-
tering och kontroll. Oavsett om det är en 
traditionell värmecentral eller ett komplext 
integrerat värmesystem så är det våra 
kunniga serviceteams vardag.

Specialkompetens inom 
rostfria installationer
Lång erfarenhet av VVS-, ROT-
entreprenader för de flesta stora 
bygg- och fastighetsföretagen, 
PEAB, JM, NCC, Skanska, Bygg-
mästarn i Skåne, Ikano fastigheter, 
Lundafastigheter, Regionfastigheter 
främst USIL. Lunds Värme & Sanitet 
arbetar med alla typer av uppdrag 
inom VS-sektorn med specialkom-
petens inom rostfria installationer.
Samtliga rörmontörer har självklart 
alla certifieringar som krävs för att 
klara av arbetsmomenten som ingår 
i våra uppdrag.

Specialkompetenser för 
processindustrin
Lunds Värme & Sanitet har under 
många år arbetat inom de stora 
industriföretagen i och runt Lund. 
Uppdragens speciella karaktär har 
medfört att våra montörer utvecklat 
specialkompetenser för processin-
dustrin och framför allt inom rostfria 
arbeten.

Smidig dokumentation
Bekymmersfri dokumenthantering 
genom ClimatDoc - vårt egenut-
vecklade internetverktyg erbjuder 
dig tillgång till exempelvis service- 
och besiktningsprotokoll. Allt på ett 
ställe och alltid lättillgängligt.


