
STJERNFELDTS VVS

- ett företag i Climat80-Gruppen

Okomplicerad och 
trygg

Tjänster/produkter
VVS - total- eller delad entre-
prenad:  
• Projektering av ny-, till- eller om-  
 byggnation
• Projektledning/-samordning
• Konstruktion
• Installation
• Driftsättning
• Underhåll 
 Stambyten
 Värmeinstallationer:
• Värmecentraler, byte/uppgradering
• Värmepumpar
• Centralvärme
• Radiatorbyten
 Gasinstallation
 ”Säker vatteninstallation” 
 ”Heta arbeten” 

Stjernfeldts VVS är Climat80-
Gruppens experter på värme- 
och sanitetsinstallationer. 
Med över 45 års erfarenhet utför 
Stjernfeldts allt inom VS och värme 
från totalentreprenader till enskilda 
serviceuppdrag för byggentrepre-
nörer, fastighetsägare och förvaltare 
samt offentliga uppdragsgivare. 
Stjernfeldts har all kompetens som 
krävs dagens utmanande upp-
drag där långsiktighet, effektivare 
driftsekonomi och miljöhänsyn är 
grundkraven. 
Företagets projektledare och 
konstruktörer arbetar med all känd 
teknik för att skapa sunda värme-
lösningar. I de fall känd teknik inte 
är tillräcklig utvecklar och anpassar 
vi en lösning som levererar det som 
vår uppdragsgivare förväntar sig.
All operativ personal är certifierade 
VS-installatörer och ett flertal har 
behörighet för gasinstallationer, 
”Säker vatteninstallation” och ”Heta 
arbeten”. 

Stjernfeldts har all nödvändig kompe-
tens för att förstå och lösa alla VS- och 
värmeprojekt. Över 70 medarbetare och 
mer än 45 års erfarenhet står garant för 
hantverksskickliga leveranser och nöjda 
kunder.

Nytänkande och erfarenhet är en stark 
kombination. När känd teknik inte räcker 
utvecklar och anpassar Stjernfeldts en 
lösning som uppdragsgivarens behov 
kräver. Vi utför enklare VS-arbeten också.

Stjernfeldts VVS ingår i Comfort-
kedjan - vilket stärker hela verk-
samheten genom kontinuerlig 
utbildning av t.ex. nya material, 
nyutvecklad teknik, säkerhet och 
miljö.
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För mer information – kontakta:
Entreprenad och Service

Entreprenad 

Stjernfeldts VVS
Postadress
Box 9153
200 39 Malmö
info@stjernfeldts.se

Malmö
Stenyxegatan 28
040-36 34 00

Helsingborg
Karbingatan 12
042-36 41 00

Inom företaget finns all nödvändig kompetens från projektledare, konstruktörer till rör-
montörer och servicetekniker. All operativ personal är certifierade VS-installatörer och 
ett flertal har behörighet för gasinstallationer. 

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.

Helhet eller del
För större entreprenader som 
nybyggnation eller genomgripande 
renoveringar av stammar, värme-
centraler eller lösningar som kräver 
det där lilla extra erbjuder Stjern-
feldts hela projektteam med kon-
struktörer, projektledare och erfarna 
installatörer med mångårig erfaren-
het i kombination med teknisk kom-
petens. Grundförutsättningar som 
krävs för att kunna lösa dagens 
utmanande uppdrag där långsiktig-
het, effektivare driftsekonomi och 
miljöhänsyn är några av kraven.

Allt från vs-installationer, 
komplexa värmesystem till 
stambyten
Stjernfeldts utför allt från enklare 
VS-arbeten, injustering av värme, 
termostatbyten till modernisering, 
uppgradering eller utbyte av cen-
tralvärmesystem och undercentraler 
med stor kunskap och gedigen 
erfarenhet.

Stjernfeldts är en konkurrenskraftig 
och tekniskt skicklig leverantör med 
dokumenterad kunskap om hur 
rationella stambyten planeras och 
genomförs utan onödigt besvär för 
hyresgästerna och fastighetsäga-
ren.

Egen utveckling
Företagets projektledare och 
konstruktörer arbetar med all känd 
teknik för att skapa sunda värme-
lösningar. I de fall känd teknik inte 
är tillräcklig utvecklar och anpassar 
vi en lösning som levererar det som 
vår uppdragsgivare förväntar sig.

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.


