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DIN SAMARBETSPARTNER INOM VS
Thörnquist Rör är en samarbetspartner som erbjuder mer än bara rörinstallationer. Vi har lång erfarenhet från både större
totalentreprenader till mindre serviceuppdrag. Efter över 70 år lokalt förankrade i Karlskrona har Thörnquist Rör kompetens
och erfarenhet för de flesta uppdrag. Våra uppdragsgivare består bland annat av byggbolag, bostadsrättsföreningar och
fastighetsbolag men också av statliga verk och kommunala bolag.
Vi är med fördel med redan initialt tillsammans med arkitekt och beställare i projekt för att tidigt kunna påverka och komma
med kostnadseffektiva lösningar.

BYT UPP DIG TILL EN BÄTTRE REVISIONSBYRÅ!
Andersson & Co är en kvalificerad och pålitlig partner för det ägarledda företaget, litet som stort. Vi är idag 19
personer på våra tre kontor i Karlshamn, Bromölla och Olofström och har vår huvudsakliga marknad i Blekinge
och intilliggande kommuner.
Våra kompetensområden är revision, redovisning, löner och rådgivning. Vi erbjuder tjänster av hög kvalitet till
seriösa, ägarledda företag i södra Sverige.
Välkommen att byta upp dig!
Kontakta oss på:
0454-333 00 | info@andco.se | www.andco.se

BREDA SPECIALISTER INOM VS
1946 startade Kjell Thörnquist sin verksamhet i Karlskrona med omnejd. Sedan dess har Thörnquist Rör varit en trogen
samarbetspartner för många kunder och har genom åren varit en tongivande entreprenör i regionen, känd för hög kvalitet
och serviceanda tillsammans med trogna och duktiga medarbetare. Vi utför allt från små servicearbeten till större totalentreprenader. Idag drivs företaget av Henrik Hjalmarsson som fortsätter att utveckla företaget. Vi får ofta förtroende som
installationssamordnare för till exempel el, ventilation, styr och övervakning i projekteringsfasen för totalentreprenader.
Thörnquist Rör har också resurser. I verkstaden på Gullbernavägen finns verktyg och teknik som gör det möjligt att
specialbygga utrustning vid behov. Vid planerade eller akuta avbrott på värmesystem finns hjälputrustning i form av eleller oljepannor med en kapacitet upp till 0,5 MW för större fastigheter och anläggningar. I företagets utrustning ingår också
värmekameror och sonder för att spåra läckage av såväl vatten som värme. Det finns avgasningsutrustning som förebygger
och förlänger livslängden på värmesystem genom att avlägsna syre och magnetitpartiklar som förorsakar korrosion. Givetvis
överlämnas protokoll och uppmätta värden på värmesystemet. All berörd personal hos Thörnquist Rör är utbildade inom
Heta Arbeten och Säker Vatten-installation. Specialkompetens finns gällande boendesprinkler och värmepumpar samt svetslicenser för ett flertal olika material såsom rostfritt, stål och koppar.
Våra montörer genomgår kontinuerliga utbildningar för att hålla sig ajour med den senaste tekniken så att vi kan leverera den
kvalitet som våra kunder efterfrågar och kunna åta oss alla tänkbara uppdrag inom VS.

Vi har både
svaren och
produkterna
www.gpa.se

EN SERVICEAVDELNING BEREDD
ATT RYCKA UT
När något behöver åtgärdas med kort varsel är någon av våra många servicebilar snabbt på plats hos dig. Vi erbjuder
serviceavtal som både tryggar och förenklar vardagen.
Vi utför service på alla typer av VS-utrustningar. Det kan handla om något så enkelt som att byta tvättställsblandare till att
hitta vattenläckor med avancerad teknisk utrustning. Våra kunder kan kontakta oss för att renovera vattenskadade badrum
eller installera värmepumpar. Vi utför också service och underhåll i förebyggande syfte i industrier och fastigheter. Våra
montörer är välutbildade och erfarna, vilket säkerställer att servicen blir utförd på rätt sätt.

Säkerhet är A och O i Crilles Isolering AB. Det gedigna Karlskronaföretaget är expert på alla typer av
isoleringsinsatser och har alla nödvändiga certifikat för kvalitetssäkrade jobb – såväl stora som små.
Vi arbetar med allt från VVS, ventilation, industri samt plåt till brandtätningar.

www.crillesisolering.se

SÄKRA VATTENINSTALLATIONER
Inom vår branschförening Installatörsföretagen finns regler för säkra vatteninstallationer. Genom att ställa krav på kunskap, installationer och produkter visar vi att vi uppmärksammar problem som vattenskador och legionella.
Säker vatteninstallation fokuserar på frågor kring hälsa, säkerhet och de frågor som berör branschen. Till exempel:
•

Vattenskador

•

Legionella

•

Brännskador

•

Förgiftning

Som medlemsföretag i Installatörsföretagen har Thörnquist Rör möjligheter att utbilda montörer och arbetsledare i hälsooch säkerhetsaspekter av vatteninstallationer. Branschreglerna innebär dessutom att det blir enkelt för beställare och
konsulter att ställa krav på ett fackmässigt tekniskt utförande som uppfyller försäkringsbolagens krav.
Källa: Installatörsföretagen

www.lampansel.se
www.knakyl.se
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Nu kommer hybridvärmen.
Gör fjärrvärme 40% billigare.
man med hjälp av ett hybridvärmesystem omvandla till
reda pengar.
Investeringen betalar sig själv på 7-9 år och fortsätter
att spara 40% av fjärrvärmen i ytterligare närmare 20 år.
I termer av kostnad per kW uppvärmning finns helt
enkelt inget bättre man kan göra för ekonomin i en
fastighet. Det visar de mer än 50 hybridvärmesystem
som hittills hunnit installeras.
Tänk 40% billigare uppvärmning.
Tänk hybridvärme.

• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 14491 • www.jssverige.se

Nu kan svenska fastighetsägare sänka kostnaden för
fjärrvärme med 40%. Sannolikt ännu mer.
Hemligheten kallas hybridvärme, en innovation från
fjärrvärmespecialisten HögforsGST.
Den enkla men smått geniala tekniken går ut på att
återanvända den ca 22-gradiga värmen i ventilationens
frånluft. Och låta den komplettera inkommande fjärrvärme.
Energiförlusten i frånluften uppgår i en genomsnittlig
hyresfastighet till ca 40 kW, varje dag året runt. Den kan

HybridHeat-systemet från HögforsGST fångar upp frånluftvärmen i ett s k återvinningsbatteri på taket.
Den leds ned till en värmepump i källaren och omvandlas med hjälp av värmeväxlare och en kompressor
till ca 60-gradigt radiatorvatten. Ett unikt decentraliserat styrsystem optimerar funktion och prestanda i
hela processen och rapporterar besparingarna löpande.

hogforsgst.se

