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ETT FÖRETAG
MED BRED KUNSKAP
OCH HÖG KVALITET

EN TOTALPARTNER INOM VENTILATION
Ventilation är ITEM:s specialitet. Eftersom vi kan erbjuda såväl konsultation som installation och underhåll kan vi erbjuda
helhetskoncept åt våra kunder.
Vi utgår alltid från våra kunders behov och ett uppdrag börjar för det mesta med konsultation. Ofta har våra kunder många
frågor, och behov av hjälp, i samband med ombyggnationer eller vid utredningar av ventilationstekniska problem i lokalerna.
Här använder vi vår erfarenhet och kompetens till att göra en utredning med åtgärdsförslag. Vi erbjuder sedan lösningar,
gällande allt ifrån vanliga ventilationsaggregat och tung processventilation till förebyggande och avhjälpande underhåll.
En väl fungerande ventilation är en förutsättning för att människor ska trivas och må bra.
Därför lönar det sig att anlita en partner som kan lösa alla ventilationsproblem.

Rätt filter, på rätt plats, i rätt tid

Filterskåp/Ramar

Vätskefilter

Protec – din kompletta filterleverantör.
Protec Filter AB
Petersbergsgatan 19A
504 30 Borås
Tel: +46 33 13 63 50
www.protec.se

Filter för stoftavskiljning, ventilation och
en renare framtid.
Filterslangar

Filterpatroner

Hepafilter

Kompaktfilter

Panel/Pleatfilter

Påsfilter

ITEM – ETT TEAM SOM TAR HELHETSANSVAR
ITEM-Installationsförvaltning AB startades 1994, i samband med att obligatorisk ventilationskontroll (OVK) lagstiftades.
Sedan dess har vi hela tiden breddat vårt tjänsteutbud, i takt med att våra kunder efterfrågat kompletta lösningar.
Idag genomsyrar den speciella ”ITEM-känslan” allt vi gör. Med hög kompetens och mångårig erfarenhet ser vi till att hitta
rätt lösningar för våra kunder.
Trygghet, långsiktighet och kvalitet är värdeord som vi jobbar med varje dag.
ITEM står för Installationer, Teknik, Ekonomi och Miljö. Genom vårt helhetstänk kan vi minska våra kunders behov av kontakter
med andra utförare. ITEM har ett brett kontaktnät bland kvalitetssäkrade underleverantörer som vi samarbetar med.
Det är på det här sättet vi på ITEM tar helhetsansvar.
Våra tjänster är projektledning, OVK, ventilation, driftoptimeringar, injusteringar, utredningar av inomhusmiljö, dragskåp,
skyddsrum och radonutredningar. All denna kunskap är samlad under ett tak!

UNDERHÅLL SOM SPARAR PENGAR
På ITEM arbetar vi både med förebyggande underhåll och akut underhåll. För oss handlar förebyggande underhåll om att
arbeta proaktivt och agera innan det händer något, vilket blir billigare för våra kunder. De kunder vi har avtal med besöker vi
med bestämda tidsintervaller och säkerställer att allt fungerar som det ska. Skulle det vara några problem löser vi dem,
självklart i nära dialog med våra kunder. Till exempel har vi industrikunder där produktionen måste påverkas så lite som
möjligt av vårt arbete och då lyssnar vi alltid på de önskemål som finns.
Akut underhåll innebär att vi snabbt kan rycka ut om något oväntat har hänt.
På ITEM har vi kapaciteten att kraftsamla resurser, så att vi kan lösa problem omgående.

EXPERTER PÅ SKYDDSRUM
Skyddsrum är ett utrymme som är särskilt konstruerat och utrustat för att skydda människor mot tryckvågor, strålning och
andra verkningar av stridsmedel. Skyddsrum anordnas vanligen i källaren på vanliga hus, men kan också vara friliggande
eller belägna i berg.
Det är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som står för tillsynen och kontrollen av skyddsrum. För att klara
denna kontroll, som görs av en MSB-certifierad sakkunnig, måste fastighetsägaren säkerställa att skyddsrummet lever upp till
de krav som finns. I detta arbete är ITEM en trygg partner att vända sig till. Vi ser till att våra kunders skyddsrum klarar MSB:s
besiktning.
ITEM är certifierad av MSB som skyddsrums entreprenör, skyddsrums leverantör och skyddsrums sakkunnig
med allmän behörighet.

GoZee-appen gör broschyren levande
Utforska broschyren med GoZee-appen på en smartphone eller surfplatta och hitta 360° panorama,
fotogallerier, cinemagrafier, direktåtkomst till webben och snap-videos via augmented reality.

GoZee: hur du kommer igång på 30 sekunder
1. Gå till App Store eller Google Play, skriv in
”GoZee” i sökfältet och ladda ner appen till
din smartphone eller surfplatta.

360º panorama

Fotogalleri

2. Öppna appen och använd den på sidorna
med GoZee-ikonen.

Webb-ikon

OVK – EN INVESTERING SOM LÖNAR SIG
Obligatorisk ventilationskontroll, OVK, ska utföras regelbundet i de flesta byggnader. Syftet är att öka förutsättningarna för
ett bra inomhusklimat i byggnader och visa att ventilationssystemet fungerar. OVK är också viktigt för att bidra till att uppnå
det nationella miljökvalitetsmålet ”God bebyggd miljö”. Målet är bland annat att människor inte får utsättas för skadliga
luftföroreningar, ljudnivåer eller oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.
Då OVK är ett lagkrav är det lätt att se denna kontroll som en kostnad. Men på ITEM ser vi tvärtom på saken.
En väl utförd OVK är något som i längden lönar sig och är en investering för framtiden.

Vår auktoritet är din trygghet.
Telefon: 026-60 10 10
www.soderblomsror.se
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