CLIMAT80
Serviceavtal ger en extra
trygg och säker drift
Installation & service

Vi hjälper våra kunder att energieffektivisera t.ex. ventilation, kyla/värme,
vattenflöde, fastighetsdrift m.m. och därmed bidra till en mer ekonomisk hållbar
energianvändning.

Climat80 är specialisten på ventilation, styr och övervakning inom
Climat80-Gruppen.
Vi erbjuder heltäckande tjänster inom
projektledning, driftteknik, service,
energioptimering och miljötänk. Vi är
med från idé till service - alla delar
eller var del för sig.
Allt från små, enkla frånluftssystem till
stora anläggningar med värme, värmeväxling och kyla. Oavsett om det
handlar om ny-, till- eller ombyggnation av kontor, skolor, industrier eller
bostäder.
Med en egen industriavdelning tar
vi även hand om större komplicerade industrimiljöer med ett modernt
helhetstänk.

Alltid hjälp när du behöver

Ett totalåtagande med Climat80 medför
ett effektivt projekt, smidigt arbetsflöde,
bättre helhetssyn och kontroll. Rätt
använd Climat80-kunskap skapar en god
ekonomisk och miljömässig helhetssyn
för din fastighet.

- ett företag i Climat80-Gruppen

Våra avtalskunder är alltid prioriterade. Akuta bekymmer är inga problem,
din servicetekniker har full kontroll.
Lagstadgade kontroller, rapporter
till myndigheter och serviceintervaller – allt är omhändertaget året runt.
Serviceavtalets utgångspunkt är dina

specifika förutsättningar. När avtalet
är signerat sköter vi allt. Besiktningar,
genomför service vid rätt tidpunkt
och rapporterar till dig när det är
utfört. Du får protokoll, rapporter
och eventuella åtgärdsförslag inkl.
kostnadsförslag om något behöver
åtgärdas. Ett rationellt och tryggt sätt
att skapa full kontroll över det som
händer.

Tjänster/produkter
Ventilation - total- eller delad
entreprenad:

• Projektering av ny-, till- eller 		
ombyggnation
• Projektledning/-samordning
• Konstruktion
• Installation
• Driftsättning
• Underhåll

Styr och övervakning
Energiutredning och –		
optimering
OVK
Service
Dokumentation

Climat80 levererar långsiktigt kvalitets- och miljötänkande för ventilation, värme och
kyla. En sund kostnadsbild, balanserat inneklimat och en välmående fastighet blir
resultatet.

Teckna ett serviceavtal

Felanmälan – en riktigt service

Kontakta oss så går vi igenom dina
fastigheter och anläggningar.
Du får ett avtalsförslag anpassat efter
din verksamhet.
Vi tar hand om dina fastigheter och
du får en tryggare, bekvämare och
ekonomiskt fördelaktigare situation.

Idag hanterar vi felanmälan dygnet
runt, vill du veta mer om vår tjänst
Onekey så hör av dig till oss.

Totalservice
När du samarbetar med oss inom
Climat80-Gruppen kan du alltid räkna
med personlig service. Vi är noga
med att behandla våra kunder med
respekt och vi erbjuder alltid unika
lösningar framtagna just för din verksamhet. Genom Climat80-Gruppens
företag så får du en komplett samarbetspartner där vi kan hjälpa dig med
alla era service- och underhållsbehov.

Långsiktighet
Climat80 driver utvecklingen för
funktionella, välmående och hållbara
industri-, kontors- och bostadsfastigheter. Långsiktig kvalitets- och miljötänkande när det gäller ventilation,
värme och kyla ger en sund kostnadsbild och en välmående fastighet
över tid. Vi jobbar med helheten och
med ett energi och miljötänk i fokus
hela tiden.
Med långsiktigt kvalitetstänkande och
att alltid leverera funktionella lösningar med god ekonomi och minimal
miljöbelastning gör Climat80 till en
komplett leverantör. Genom att hålla
koll på era anläggningar kan vi bidra
med en säker drift, utan onödiga
utgifter och oplanerade störningar.

För mer information – kontakta Climat80:
Malmö
Stenyxegatan 28
040-36 34 00
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Postadress
Box 9013
200 39 Malmö

- ett företag i Climat80-Gruppen

info@climat80.se
Lund
Skiffervägen 18
046-10 13 00

Helsingborg
Karbingatan 20
042-36 41 00

Våra servicetekniker tar hand om,
underhåller, ställer in och reparerar dina
anläggningar oavsett vem som installerat
dessa. Och vi använder endast kvalitetsreservdelar.

Climat80-Gruppen Öresundsregionens största privatägda helhetsleverantör av inneklimat. Tillsammans med övriga
bolag inom Climat80-Gruppen
erbjuder man helhetslösningar som
samverkar för din fastighets bästa.
Läs mer om vad gruppen kan
erbjuda på www.climat80.se

