LUNDS VÄRME & SANITET
Bred VVS-kompetens
med Lund som bas
Lunds Värme & Sanitet har
varit verksamma i över 40 år
med Lund som bas.
Kunduppdragen täcker allt inom VVSROT-entreprenader och kunderna
kommer från bygg- och industrisidan,
PEAB, JM, NCC, Skanska, Byggmästarn i Skåne, Ikano fastigheter,
Lundafastigheter, Regionfastigheter
främst USIL.

Lunds Värme & Sanitets tradition på den
lundensiska och skånska marknaden är
välkänd. Efter mer än 40 års entreprenadoch serviceverksamhet är det få byggbolag och industriföretag som företaget inte
samarbetat med.

- ett företag i Climat80-Gruppen

Service
Lunds Värme & Sanitets rör- och VSservice ger energisnåla och fungerande installationer och förlänger dess
livslängd. Resultatet av kvalitetsinriktad service blir högre energieffektivitet, lägre driftskostnader och mindre
miljöbelastning.

Industri och medicinsk
forskning

Tjänster/produkter

Kunduppdragen speciella karaktär
har utvecklat medarbetarnas specialkompetenser för processindustrin
och framför allt inom rostfria arbeten.
Specialuppdrag för forskningsföretag
samt Regionfastigheter gör Lunds
Värme & Sanitet till specialister på
VVS inom medicin- och sjukvårdssektorn.

• Projektering av ny-, till- eller om
byggnation, specialinriktning
rostfria arbeten
• Projektledning/-samordning
• Konstruktion
• Installation
• Underhåll

VVS - 				
total eller delad entreprenad:

Stambyten
Service
Dokumentation

Lunds Värme & Sanitet har under sina
senaste 25 år utvecklat en specialkompetens 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 arbetsmomenten som ingår i våra uppdrag.

Serviceavtal – smart och
tryggt
Ditt servicebehov bestämmer serviceavtalets nivå. Lunds Värme &
Snitet bevakar och utför servicen, du
behöver inte ens närvara. Rapport
och protokoll levereras automatiskt
till dig. Snabb och enkel tillgång till
service ger trygghet.

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

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

Climat80-Gruppen -

För mer information – kontakta Lunds Värme & Sanitet:
Lund
Skiffervägen 18
046-211 79 50
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Postadress
Box 9190
200 39 Malmö
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www.lundsvs.se
info@lundsvs.se

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

