Kontakta oss så pratar vi mer
Tveka inte att kontakta oss om ni vill veta mer om våra produkter
och tjänster eller för en förutsättningslös diskussion om hur vi
kan hjälpa er med ert värmesystem.
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Vi är experter på värmerelaterade installationer och hjälper er som fastighetsbolag,
fastighetsägare eller bostadsrättsförening med en energisparande värmelösning
utifrån er fastighets unika förutsättningar.

VI UTFÖR ALLA TYPER AV VÄRMERELATERADE
INSTALLATIONER I STOCKHOLM OCH MÄLARDALEN

VI ERBJUDER KOMPLETTA
FJÄRRVÄRMECENTRALER MED INSTALLATION

SRV Installation har över 40 års erfarenhet i branschen och hjälper fastighetsbolag,
fastighetsägare och bostadsrättsföreningar med energibesparande värmeinstallationer,
servicebyten och projektering. Vi har bred kunskap om värmeinstallationer och kan hjälpa
er att få en bra utförd och fullt fungerande värmeanläggning.

Vi erbjuder marknadens mest driftsäkra och robusta fjärrvärmecentraler med komplett
installation. Vi dimensionerar för för att passa ert behov samt erhålla bästa möjliga
funktion och avkylningsgrad på primärsida.

VARFÖR SKA NI ANLITA OSS?

Experter på värmesystem

Totalentreprenad

Vi har lång erfarenhet och gedigen kunskap om fastigheters
värmesystem. Vår personal består av certifierade energiexperter och energikonsulter samt utbildade arbetsledare
och installatörer.

Vi utför totalentreprenader enligt ABT06 där vi hjälper er
som kund från förfrågan till färdig lösning. Vi står för både
projektering, utförande och funktionsansvar vilket innebär
trygghet för dig som kund.

Kontakta oss
Är ni en bostadsrättsförening, fastighetsägare eller
fastighetsbolag som har behovet att modernisera er
fjärrvärmecentral? Tveka inte att kontakta oss!

Kundbesök & Offert
Vi kommer ut till er på plats för att göra en inventering av
era behov och sedan utformar vi en skarp offert med en
komplett och anpassad lösning för er fastighet.

Fasta priser
Leverans & Installation

Det är viktigt för dig som kund att veta vad din installation
kommer att kosta. Därför lämnar vi alltid fasta priser på
våra entreprenader, produkter och installationer.

Efter beställning är utförd levererar vi er nya fjärrvärmecentral.
Ni kan luta er tillbaka då vi tar hand om hela installationen
och håller kunden och boende underrättade om arbetet.

FRÅN PROJEKTERING, ENTREPRENADER OCH
INSTALLATIONER TILL LÅNGSIKTIG SERVICE
Vi kan hjälpa er med alla typer av värmeinstallationer och med över 40 års erfarenhet i
branschen kan ni vara säkra på att vi hittar den bästa lösningen för just er.

Genomgång & Överlämning
Efter installationen är utförd och överlämning sker har vi
tillsammans med kunden och eventuell driftpersonal
genomgång av den nya värmecentralen.

LEASING AV VÄRMEINSTALLATIONER
Som ett alternativ kan vi erbjuda bostadsrättsföreningar
och fastighetsägare leasing av våra produkter och
tjänster via Svea Ekonomi.
Bostadsrättsföreningar, företag och privatkunder har möjlighet att finansiera sin värmeinstallation
genom leasing tack vare vårt samarbete med Svea Ekonomi AB.

Våra tjänster
∙ Installationer

∙ Serviceavtal & Övervakning

∙ Värmepumpar

∙ Entreprenader

∙ Styr- & reglerinstallationer

∙ Servicebyten

∙ Fjärrvärmecentraler

∙ Radiatorventiler & Injustering

∙ Expansionskärl

Vi erbjuder delbetalning av er värmeinstallation upp till 72 månader vilket kan anpassas efter behov.
Andra fördelar är att hyra bokförs som fullt avdragsgill driftskostnad och det belastar inte checkkrediten
eller kassamedel. Ingen investeringskostnad = mindre/enklare beslut = snabbare affär!
Önskar ni veta mer om vårt leasing avtal så tveka inte att kontakta oss.
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