Nu kommer hybridvärmen. Gör fjärrvärme 40% billigare.
Snart 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 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 närmre 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 100 hybridvärmesystem som hittills hunnit installeras.
Tänk 40% billigare uppvärmning.
Tänk hybridvärme.

HybridHeat-systemet från HögforsGST fångar upp frånluftsvärmen 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.

www.hogforsgst.se
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Över 20 år
i branschen
Aquadus VVS AB är ett företag som utför rörinstallationer vid till exempel stambyte och nyproduktion inom
Eskilstuna med omnejd. Företaget grundades redan år 2000, vilket har gett oss över 20 års erfarenhet i
branschen. Vid företagets start hade vi inriktning mot privatpersoner men har med tiden ändrat inriktning
och arbetar idag i huvudsak mot bygg-, fastighet- och industribolag.
En stor händelse i Aquadus VVS företagshistoria är att vi blev en del av Instalco Koncernen 2019. Instalco
består idag av cirka 100 bolag och omsätter tillsammans cirka 9 miljarder kronor om året. År 2021 fick vi
även en ny VD vid namn Linus Ersson. Linus har arbetat som projektledare på Aquadus VVS sedan 2016. En
tid som Linus ser tillbaka på med glädje då han varit med i företagets uppbyggnads fas då de gått från att
ha cirka tio rörmokare till att idag vara en styrka på cirka 30 rörmokare.

Styrkan i vår verksamhet
Förutom lång erfarenhet inom branschen är en av våra största styrkor i företaget vår kompetenta och
erfarna personal. Vi har ett yrkesstolt team på 35 medarbetare, samtliga med spetskompetens inom sitt
arbetsområde. Våra medarbetare är viktiga för oss och därför är det en självklarhet att erbjuda dem fortbildning i form av internutbildningar via Instalco.
Det är också tack vare våra medarbetare som vi kan leverera hög kunskap, engagemang och alltid med
ordning och reda till våra kunder.

De som provat vet:

VI ÄR BEST PÅ BEMANNING,
REKRYTERING OCH COACHNING!

Vi har personal inom mark och anläggning
för bemanning till ditt företag.
Vad kan vi hjälpa er med - bestbemanning.nu

Våra tjänster
Entreprenad
Vi har kapacitet att utföra alla typer av entreprenader med allt
från nyproduktion av bostäder, industrilokaler, kontor och kommersiella fastigheter till stam och rotrenoveringar.

Service
När din fastighet eller lokal är i behov av lite extra omvårdnad när
det gäller service inom VVS kan du anlita oss på Aquadus VVS. Vi
kan alltid offerera fasta priser samt utföra arbeten på löpande
räkning.

Stambyte
Är det dags för stambyte i er fastighet? Inga problem. Vi har
många års erfarenhet av stambyten och besitter spetskompetens
inom området. Vi har återkommande kunder inom fastighetsbranschen som anlitar oss för att utföra stambyten.

Alltid med kunden i fokus
På Aquadus VVS har vi alltid fokus på dig som kund. När du väljer
att anlita oss kan du vara säker på att du alltid får kompetenta och
erfarna medarbetare på plats. Tillsammans med dig ser vi över
vilket behov du har och tar sedan fram en skräddarsydd lösning.

Starkt internt samarbete
På Aquadus VVS är kärnan i vår verksamhet det
starka samarbetet som vi har tillsammans som
kollegor. För att ge våra kunden bästa tänkbara
services samarbetar vi från den första idén på vårt
kontor till ett färdigställt projekt ute på fältet.

Enkelt, tryggt och effektivt
BA Våtrumskassett Spigot Certus
•
•
•
•
•
•

Den högsta prefabriceringsgraden på
den svenska marknaden
Finns även med värmestam
Full isolering i valv
Ställbar spolmängd upp till 6 liter
Testad och godkänd mot 23
olika tätskiktssystem
Expansionsmuff ingår

Våra referensprojekt
Kv. Nacken

Kv. Valsverket

Kv. Löparen

Beställare: PEAB

Beställare: PEAB

Projekttyp: Nyproduktion

Projekttyp: Nyproduktion

Beställare: Eskilstuna
Byggtjänst

Antal lägenheter: 220

Antal lägenheter: 337

Projekttyp: Stambyte
Antal lägenheter: 151

Trosalundsberget

Brf. Granen

Fornbacken

Beställare: Insulanders Bygg

Beställare: Byggmästargruppen

Beställare: Byggmästargruppen

Projekttyp: Stambyte

Projekttyp: Stambyte

Projekttyp: Stambyte

Antal lägenhet: 64

Antal lägenhet: 433

Antal lägenheter: 348

5-års Fordgaranti ger
trygghet i vardagen!

Kontakta oss
AQUADUS VVS AB
Fabriksgatan 11
633 46 Eskilstuna
Telefon: 016-17 01 80
info@aquadus.se

ESKILSTUNA
ISOLERING AB
Peter Södergren 070-631 77 80 • Per-Åke Larsson 070-631 77 01

www.eskilstunaisolering.se
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