TRE MÄSTERLIGA FÖRETAG
I SAMVERKAN
Det startade med en idé om att arbeta i egen regi. Att själva sätta standarden för kvalitet i material och utförande. Och att ständigt vässa kompetens och service.
Sedan 1988 har ursprungstanken resulterat i tre företag med nära samarbete och tydlig kundnytta. Därför kan vi idag erbjuda kompletta luftbehandlingsinstallationer, eget plåtslageri och
entreprenad genom MasterVentilation, MasterPlåt och MasterEntreprenad.
Vi har erfarenhet och kompetens som det stora företaget, men känslan av det nära och personliga
engagemanget ﬁnns genom alla våra projekt, stora som små.
Masterföretagen i Kristianstad sysselsätter idag 35 personer med stor yrkeskompetens och erfarenhet. Vi ligger praktiskt till i Ängamöllans industriområde, nära E22:an, men arbetar över hela
Skåne, i Blekinge, Småland och Halland.

MASTERVENTILATION – VI ÄR VAD VI HETER
Frisk luft inomhus, i varje rum, är viktigt för både oss människor, våra hem, arbetsplatser och
övriga fastigheter. Samtidigt är det angeläget att inte ventilera bort onödig energi – och därmed
också pengar.
MasterVentilation är stort nog att åta sig hela ventilationsentreprenader, från projektering,
konstruktion och tillverkning till installation, injustering, dokumentation och efterföljande drift,
underhåll och service.
Vi har all produktion i huset och kan därför arbeta effektivt och med kontroll över både leveranstider och kostnader. Smarta lösningar och bra priser ger oss ofta anbudsprojekt. Vi utför också
obligatorisk ventilationskontroll, OVK, enligt Boverkets föreskrifter. Där vi är fyra stycken i bolaget
med rikstäckande behörighet på OVK-besiktning.

info@mastervent.se				

www.mastervent.se

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

360º
panorama

Foto
galleri

Cinemagrafi

Webbikon

BEHÖVER NI OCKSÅ HJÄLP MED REKRYTERING ELLER HYRA PERSONAL?
Vi på Inpeople är specialister på skräddarsydda lösningar inom personaluthyrning och rekrytering.
Vår expertis hjälper regionens företag att expandera på bästa sätt – med ny pålitlig kompetens!
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MasterVentilation arbetar med alla typer av kunder, som butiker, skolor, bostäder,
bostadsrättsföreningar och industrier. Vi ger alltid samma snabba och goda service,
oavsett uppdragets omfattning.
Vi erbjuder dig en komplett leverans av din tekniska anläggning, alltså inte bara luftbehandlingssystem med värme- och kylsystem via våra noggrant utvalda samarbetspartners, utan också fastighetsautomation för kommunikationen mellan de tekniska
systemen.
Behöver du hjälp med service och underhåll av anläggningen? Vi ordnar ditt skräddarsydda serviceavtal.
Sedan 2017 arbetar vi med FR2000 Verksamhetsledning som ställer höga krav på oss
som entreprenör och implementerar viktiga rutiner i organisationen som gör att vi kan
arbeta på ett effektivt och likvärdigt sätt genom hela organisationen.
FR2000 verksamhetsledning innehåller krav på ett integrerat ledningssystem för kvalitet,
miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt ansvarstagande.
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DIGITAL DESIGN OCH BIM
Masterventilation har även en erfaren entreprenadavdelning med personal som arbetar med större projekt.
Vi använder AutoCAD eller Revit baserat på behov eller
kundens efterfrågan när vi konstruerar och ritar alla sorters
ventilationssystem med integrerad värme och kyla samt samordnar, monterar och injusterar installationen. En verklig
helhetslösning.

ld från
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OVK
Vi har tekniker som är utbildade och certiﬁerade att
utföra OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll).
OVK är en besiktning som är lagstadgad med vite om den
uteblir. Du som avtalskund kan nu även välja att baka in
din OVK-besiktning i ditt serviceavtal. Du behöver inte
hålla koll på när det är tid för besiktning, det sköter vi
åt dig. Vi underrättar dig i god tid innan din nuvarande
besiktning löper ut, därefter ordnar vi allt från planering
till färdigt protokoll.
OVK utförs vart 3:e respektive vart 6:e år.
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SERVICE
Vid nyinstallation av anläggning erbjuder vi alla våra kunder serviceavtal på ventilationsanläggningen.
Vi erbjuder även service och underhållsavtal av befintliga ventilationsanläggningar.
Servicearbetena utförs av våra erfarna tekniker som även har kunskap om kyl- och värmesystem samt
fastighetsautomation. Det är du själv som väljer omfattning och frekvens på servicebesöken utifrån dina
behov. Ring och boka en tid med vår serviceledare.

KOMPETENT OCH UTBILDAD PERSONAL
Hos oss har vi utbildade injusterare för ventilationskontroll. Det innebär att vår personal har den utbildning, lämplighet och erfarenhet som behövs. Med sin goda tekniska kompetens har vår personal
förståelse för betydelsen av ett sunt inomhusklimat.

Våra samarbetspartners har en viktig funktion i den dagliga service vi erbjuder våra kunder.
De företag vi samarbetar med är utvalda för att de kan erbjuda bästa möjliga kvalitet.
I broschyren ser ni några av de leverantörer som vi valt att samarbeta med.

Vi skapar världens bästa inomhusklimat
- för både människa och miljö

Vi har produkterna för ventilation i världsklass

MASTERENTREPRENAD
– GRÄVNING OCH
MARKARBETEN I
UTVECKLING
Senaste tillskottet bland Masterföretagen är MasterEntreprenad. Vi började med att
gräva för fiber och utvecklade verksamheten genom att uppdatera maskinparken
för att kunna erbjuda fler entreprenadtjänster.
Idag har vi kapacitet att klara allt från grävning för fiber och kraftkablar till mark- och
anläggningsarbeten, vatten och avloppsanläggningar. Med egen hjullastare och
lastbil klarar vi även mer omfattande uppdrag.
MasterEntreprenad är i en spännande utvecklingsfas där varje jobb är lika intressant. Därför är vi lika gärna med i stora upphandlingar som i att utföra trädgårdsplanering och grävning till privatpersoner.
MasterEntreprenad finns på samma adress som de övriga Masterföretagen och har
samma höga servicenivå.

info@masterentrepr.se				

www.masterentrepr.se

”Vi utvecklas och växer
efter uppdragsgivarnas behov.”

MASTERPLÅT – FRÅN
VENTILATIONSHUVAR
TILL TAK
För att säkerställa kvaliteten i varje led tillverkar vi våra egna ventilationssystem. Därifrån har MasterPlåt utvecklats till att idag vara ett fullskaligt byggnadsplåtslageri.
Våra utbildade plåtslagare tillverkar och monterar allt från tak i alla storlekar till hängrännor, skorstenar, vindskivor och beslag. Och, självfallet, ventilationshuvar.
Genom att ha all kompetens i företaget kan MasterPlåt ”skräddarsy” allt, från det mest
omfattande till minsta detalj.
MasterPlåt är i dagsläget sju skickliga plåtslagare som brinner för sitt hantverk och som
vet vad som fungerar. Det är en trygghet för våra kunder, som fullt ut kan lita på att
konstruktionen håller måttet och att montering och service fungerar hela vägen.
Av den anledningen har vi också stora, kvalitetskrävande kunder som NCC och Peab,
för att nämna några exempel.
MasterPlåt har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt FR2000 utgåva 2017.

info@masterplat.se				

www.masterplat.se

MASTERBOLAGEN
ADRESS
Kabelvägen 3
291 62 Kristianstad

TELEFON
044-22 92 00

FR2000 Verksamhetsledning innehåller krav på ett
integrerat ledningssystem
för kvalitet, miljö, arbetsmiljö, brandskydd, kompetensförsörjning och socialt
ansvarstagande.

UTHYRNING TILL FÖRETAG
OCH
PRIVATPERSONER
Liftar Ställningar

www.hyrhojden.se

Kristianstad 044-10 30 71
Göteborg 031-776 07 10
Simrishamn 0414-44 05 01

Din lokala återvinnare
044-31 14 01

Fullservicedepå inom lyft, transport och hantering

www.jinert.se
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