Proffs på Ventilationsrengöring
och Industrisanering
• Ventilationsrengöring

• Slipning av betonggolv

• Industrisanering

• Höghöjdsrengöring

• Isblästring

• Fasadrengöring

• Ångsanering

• Fastighetsservice

info@ventsverige.se

VENTILATION
En väl fungerande och underhållen
ventilation är av största betydelse för
både hälsan och driftskostnad.

FÖRE

Vi kan rengöra hela eller delar av ert
ventilationssystem, från- och tilluftskanaler,
don, värmeväxlare, köld/värmebatterier,
fläktar, imkanal och köksfläkt.
Vi erbjuder även att hjälpa er
med filterbyten.

Vi rengör växlare och
batterier med vår
prisvinnande affärsidé!

EFTER

Vi vann första pris i en tävling som anordnades av Atrinova som gick ut på
att sätta miljö och energi i fokus. Så med våra ångtvättar och speciella munstycken så rengör vi utan kemikalier och minimalt med vatten. Detta bidrar
till minskade energikostnader vid drift plus att det är enbart vatten som
krävs vid rengöring. Alla blir vinnare när VentSverige gör rent er ventilation!

ISBLÄSTRING
Detta sker helt utan vatten, kolsyreisen
blir till gas efter den träffat ytan som
rengörs och kvar blir att dammsuga upp
smutsen som avlägsnats.
En metod som lämpar sig lika väl
inom ventilation som industrisanering.
Rengöring av maskiner, gjutformar,
produktionsutrustning, växlare, värme/
kylbatteri, pressverktyg, motorer m.m

INDUSTRISANERING
Alla är idag medvetna om vikten av att
hålla produktionsutrustning och arbetsmiljö i ett rent och produktivt skick.
Ingen uppskattar när produktionen
blir stillastående pga. kvalitetsproblem
och onödiga kostnader som följd. Vi
har kunskapen och rätt utrustning att
förebygga och minimera dessa onödiga
stopp.
Att mötas av en ren arbetsplats är till
glädje för både operatör och underhållspersonal. Men även viktigt att kunna
visa upp en ren och väl fungerande
fabrik för kunder.

HÖGHÖJDSRENGÖRING
Det samlas mängder med damm på
kabelstegar, balkar, ventilationsrör,
sprinklersystem, lysrör och övrig installation. Detta är något som både påverkar
arbetsmiljön och risken att smuts åker
ner och lägger sig på produktionsutrustning med onödiga stopp som följd.

EFTER ÅNGRENGÖRING

VentSverige är ett företag som strävar efter att ligga främst när
det gäller miljövänlig rengöring och tack vare vår maskinpark som
består av både högeffektiva ångtvättar och kraftfull isbläster så kan
vi rengöra det våra kunder efterfrågar, prisvärt, snabbt, säkert och
miljövänligt!
Vi arbetar tillsammans med kunden fram vilken metod som lämpar sig
bäst för uppdraget. Därefter lämnas en kostnadsfri offert. Vi har över
20 års erfarenhet och många stora som små uppdragsgivare, så tveka
inte att kontakta oss.
VentSverige är den självklara samarbetspartnern för er
som eftersträvar:
• Minskad driftskostnad
• Tillgänglighet för underhållsarbete
• Minskat slitage av produktionsutrustning
• Förebygga oönskade driftsstopp
• Arbeta miljömedvetet
· Ökad produktion
• Renare-, friskare- & säkrare arbetsmiljö
Vi ser fram emot ett givande samarbete med ER.

Kontakta oss!

Jimmie 070 543 36 75

Eva-Lena 070 543 36 74
www.ventsverige.se | info@ventsverige.se

