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Välkommen till
Feritex Luftbehandling AB
Feritex Luftbehandling AB är ett
luftvårdsföretag med kvalitets- och
miljösäkrad verksamhet.

Våra affärsområden inom
luftbehandling:

Företaget grundades 1996.
Företagsledning och våra systemtekniker
har lång och gedigen erfarenhet inom
luftbehandling.

• Installation av energieffektiva
ventilationssystem
• Injustering av ventilationssystem och
rörsystem
• Luftflödesmätning och läckagesökning
med spårgas
• Underhållsservice av VVS-anläggningar
• Avtalsservice av VVS-anläggningar
• Obligatorisk ventilationskontroll OVK

Vårt kontor och lager är beläget i
Södertälje.
Våra kunder är främst privata och
kommunala fastighetsbolag inom
Storstockholm.
Vi samarbetar enbart med etablerade
leverantörer och välkända fabrikat.

Bejo Elektromekaniska AB är ett familjeföretag och har under 65 års tid servat industrin och övriga kunder
med reparationer av växelströmsmotorer, fläktmotorer, likströmsmotorer, lyftmotorer, växlar, truckmotorer,
och annan eldriven utrustning. Vi utför också service ute hos kund, reparationer, lagerbyten, felsökningar
och renoveringar av fläkt aggregat. Vi har även ett tätt samarbete med ABB när det gäller motorer och
frekvensomriktare, Som auktoriserat återförsäljare är de produkterna kärnan i vår verksamhet och vi
tillhandahåller ett eget lager för snabba leveranser, men vi har också ett brett kontaktnät med andra
leverantörer, allt för att kunna möta kundens behov på bästa sätt.

Besöksadress: Balticvägen 3 Södertälje Södra
Postadress: Box 2027 Södertälje
08-550 668 00 • www.bejoelmek.se
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Experten på

injustering
felsökning
och projektering

av ventilation

www.slq.se
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Vi värnar om att
vårda vårt klimat
I dag är klimatfrågan hetare än någonsin. Vikten av minskad energiförbrukning
innbär att vi minskar påverkan på vårt klimat för nästkommande generationer.
Vi ser det som vårt ansvar att bidra för att tillsammans nå uppställda klimatmål.

Energieffektivisering
Inom vårt affärsområde – Installation av energieffektiva ventilationssystem –
arbetar vi främst med att ersätta äldre ventilationssystem med nya EC-motorer
och värmeåtervinning. Då minskar vi energiförbrukningen och driftskostnaden
hos våra kunder.

Behörighet och certifikat:
•
•
•
•
•
•
•

Kvalitets- och miljöcertifierade enligt FR 2000
Sakkunnig LUFT K (Obligatorisk ventilationskontroll OVK)
Behörighet för luftflödesmätningar
Spårgas
Ventilationsteknik för drifttekniker
Radonbehörighet
Bas-P och Bas-U

TOTA L

COMMITMENT AB

Kontakt: Mickael Bohman
070-76 15 220 • mickael.bohman@bq74.se
www.bq74.se

ENTREPRENAD
Projektledning
Arbetsmiljösamordning BAS P-U
Teknisk Isolering
Plåtslageri
Tak & Tätskikt
Taksäkerhet fallskydd
STRATEGISK RÅDGIVNING

AVTAL & SERVICE
Takvård
Taköversyn
Taksäkerhet utredning
Energieffektivisering
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Isolering av kyla,
värme och brand
samt plåtarbeten
08-550 944 89
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He Da Rör AB
Allt inom VVS

Kontor: 08-554 431 32
Adress: Morabergsvägen 2, 152 54 Södertälje
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Vattenskärning – Stansning – Bockning
Svetsning – Plåtbearbetning

www.komfortventilation.se

Specialist på
uppdrag med
höga krav

www.hygienbygg.se
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08-550 491 80
info@feritex.nu
www.feritex.nu

Vent-tillverkarna AB har sedan 1994 tillverkat rektangulära ventilationskanaler i galv, svartplåt,
rostfritt och aluminium. Vår målsättning är att leverera ventilationskanaler av högsta kvalitet till
kortast möjliga leveranstid.
Efter dina önskemål tillverkar vi även andra detaljer såsom dukstosar, filterlådor, samlingslådor
och smide.
Vi har produktion i Södertälje och Oxelösund men levererar våra kanaler inom hela landet.

Vent-tillverkarna AB
Förrådsvägen 5
151 48 Södertälje

Tel: 08-550 301 40
www.vent-tillverkarna.se
info@vent-tillverkarna.se
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