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Ett familjeföretag i utveckling
Sjölunds Värme AB är ett familjeföretag som grundades 1973 av David och Alice Sjölund. Deras söner Gunnar och Harry Sjölund tog
över och ledde företaget under många år. Numera är det Peter Sjölund, tredje generationen, som är VD.
Vi är ett lokalt företag som verkar i Örnsköldsvik med omnejd. Eftersom vi erbjuder heltäckande tjänster inom VVS vänder vi oss till
företag, bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag och privatpersoner. Sedan 2019 ingår Själevads El i bolaget. Det gör oss ännu mer
komplett!

Vattenborrning • Bergvärme • Brunnsborrning
0660-37 58 83 • 070-663 05 96
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Kontakta oss för rent vatten…
Smakar vattnet illa? Blir det missfärgningar i porslinet? Då kan du behöva en vattenrening.
Kontakta oss så hjälper vi dig med ett vattenprov som analyseras av ett ackrediterat labb. Efter det så kan vi ge dig ett förslag
på åtgärd om det är nödvändigt.
Med lång erfarenhet av vattenrenig så har vi den kompetens som krävs för att installera och serva just din vattenrening, och se
till att den ger dig ett gott och rent vatten under många år.

…eller för ett fungerande avlopp
Idag ställs det höga krav på enskilda avlopp. Kontakta oss så hjälper vi dig med den bästa lösningen tillsammans med våra
samarbetspartners.

Vi är ett entreprenadföretag som är certifierad och diplomerad entreprenör inom området enskilda avlopp som t ex
trekammarbrunnar med efterföljande rening, som det är lag
på sedan många år tillbaka.
En efterföljande rening kan kortfattat beskrivas med tre
olika metoder – markbädd, infiltration eller minireningsverk
– och det beror oftast på vilka markförhållanden man har
på sin fastighet.
Från samtal till färdig lösning och gratis offertförslag!
Vi har ett tätt samarbete med Bjästa handelsträdgård som
möjliggör att vi kan erbjuda en unik trädgårdsdesign med
träd, blommor, murar och plattläggningar från er idé till
färdig trädgård. www.markisol.se
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3D-ritad modell

Färdigt badrum

Från idé till färdigt badrum
En badrumsrenovering är en stor investering och förenad med många frågor och funderingar. Genom att anlita oss på Sjölunds
Värme
slipper du oroa dig. I nära dialog med dig tar vi hand om renoveringen från start till mål.
Vi erbjuder badrumsinredning av olika modeller och fabrikat. I vårt showroom i butiken på Nygatan kan du se en del av vårt
utbud och träffa oss för konsultation och inspiration. När du sedan bestämt dig för att gå vidare med oss, hjälper vår kunniga
personal dig och bland annat ritar upp ditt badrum i 3D. Vi hjälper dig att välja planlösning, matta eller klinker och diskuterar
färgval, badrumsmöbler, porslin och blandare. Självklart gör vi kostnadsfria hembesök.
Vi på Sjölunds Värme tillsammans med våra samarbetspartners har alla behörigheter för våtrum. Därför kan du vara trygg med
att renoveringen utförs på rätt sätt och med garantier.

KUNSKAP
OCH

KVALITET
SEDAN

1959

Nygatan 28, Örnsköldsvik
Tel 0660-837 00, 0660-186 02
Öppettider:
Vardagar 9.30-18.00
Lördagar 10.00-14.00

JUNI-AUG vard. 9.30-17.00. Lör stängt

www.elitvaror.se

Badrum • Trappor • Golv
Kakel • Mattor • Uterum
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Runt den här kranen
pågår livet.
Snön ligger vit på gatorna och stjärnorna
har redan börjat leta sig fram på kvällshimlen.
Pelle och hans pappa är på väg hem och snön knakar
under skidorna på snowracern. Pelles vantar och mössa
är blöta efter en rolig eftermiddag i pulkabacken.
Nu väntar en varm dusch och en kvällsmacka.
Pelle ska bara tvätta händerna först! Och där var leken
framme igen. Pelle når knappt upp till handfatet men vad
gör det, hans leende på läpparna går inte att missa.
Nu är det natt och i morgon är det en ny dag
och livet runt kranen fortsätter!

BILDEN ÄR TAGEN HEMMA HOS GRAFIKERN LINA RÖRVALL OCH ARTISTEN STIKO PER LARSSON
I INSJÖN OCH FÖRESTÄLLER SONEN PELLE, TRE ÅR. KRANEN ÄR MORA IZZY RUSTIC. FÖR MER
INSPIRATION, FÖLJ OSS PÅ INSTAGRAM: @mora_armatur
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Vi kan det mesta om värmepumpar
Villa, hyreshus eller industri. Vi har värmepumpen och lösning för dig.
Med lång erfarenhet inom konstruktion och installation av värmepumpsanläggningar så är vi säkra på att vi kan hitta den bästa
lösningen för dig. Vi har kunskap och behörighet för service och reparation av alla typer av värmepumpar.
Genom periodisk service och underhåll så garanteras en optimal besparing och tillförlitlighet under hela värmepumpens livslängd.
Vänd dig till oss så tar vi hand om din värmepump.
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Vi har lösningar

för alla behov

Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation

MITSUBISHI ELECTRIC - DET SMARTARE VALET
Investera i en värmepump från Mitsubishi Electric och
få värme under vintern och kyla under sommaren.
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Vi hjälper dig med din fastighet!
Oavsett om det är en blandare som droppar eller om du kanske funderar på att göra ett stambyte så kan du med
förtroende vända dig till oss. Med lång erfarenhet av allt ifrån stora värmeanläggningar till vanlig VVS-service så har
vi den kompetens och erfarenhet du söker.
Vi erbjuder även serviceavtal där vi utför förebyggande service för att minska risken för driftstörningar och ser till
att den köpta energin används så effektivt som möjligt.

Vill ni också bli nöjd med ert vatten? Vi hjälper er att testa ert brunnsvatten.
Vi har vattenfilter för olika behov. Har ni problem med järn, mangan, lågt pH, kalk, arsenik m.m?
– Inga problem, vi löser det.
Vi skräddarsyr en filterlösning för ert behov och era önskemål.
Debe Flow Group AB, Gamla Enköpingsvägen 106, 174 46 Sundbyberg
www.debeflowgroup.com • info@debe.se • 08-628 11 85
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Vi är experter på fjärrvärme
och fjärrkyla
Fjärrvärme och fjärrkyla är miljövänligt och effektivt och vi har byggt och servat anläggningar sedan 1970 talet. Med
egna
licenssvetsare och tekniker som har lång erfarenhet, kan vi projektera, installera och serva alla typer av installationer
där vi alltid har energioptimering i fokus.
Kontakta oss med dina fjärrvärmefunderingar.

SVENSKTILLVERKADE
FJÄRRVÄRMEPRODUKTER
Med innovation och tekniskt
kunnande jobbar KE THERM
med effektiva lösningar för
fjärrvärme och fjärrkyla
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Själevads El – din lokala elektriker
Själevads El startades 1958. Sedan 2019 ingår företaget i Sjölunds Värme. Tillsammans erbjuder vi heltäckande lösningar åt
privatpersoner och företag när det gäller belysning, hemlarm och nätverk. Vi har alltid energibesparing i fokus när vi genomför
ett jobb, och är i framkant när det handlar om belysningsstyrning och andra smarta system.

Värme att längta hem till

LK Golvvärme - perfekt vid nybygge,
tillbyggnad och renovering.
LK Golvvärme passar perfekt både vid
nybygge och vid renovering.
Tryggt, miljövänligt med överlägsen säkerhet.
Vi erbjuder kompletta lösningar för:
• Nyproduktion
• Renovering med krav på låg bygghöjd
• Uterum och enstaka rum
• Varma badrumsgolv på sommaren

lksystems.se
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Solceller är framtidens energikälla
Själevads El vill leda utvecklingen av en förnybar framtid i Örnsköldsvik genom installationer av miljövänliga solpaneler. Genom
att välja solceller som energikälla sparar du pengar på uteblivna elräkningar och gör samtidigt en god sak för miljön! Ytterligare
en fördel är att du kan sälja tillbaka överskottet av elen till energibolaget.
Vi säljer och installerar högeffektiva solceller med en hög verkningsgrad. Dessutom lägger vi stor vikt vid att erbjuda solcellslösningar som passar huset. Vi är märkesoberoende, vilket innebär att vi väljer den produkt som passar dina behov och förutsättningar. Vi gör också energiberäkningar och hjälper till med ansökan om klimatstöd.

Inspirerande badrum
från Hafa

Själevads El AB

Nygatan 22A

Nygatan 22

891 33 Örnsköldsvik

891 33 Örnsköldsvik

Telefon: 0660-108 20

Telefon: 0660-30 96 00

info@sjolundsvarme.se

info@sjalevads-el.se

www.sjolundsvarme.se

www.sjalevads-el.se
• Concept: JS MEDIA TOOLS A/S • 17814 • www.jssverige.se

Sjölunds Värme

NIBE Energy Systems Box 14, 285 21 Markaryd Tel 0433 - 73 000 www.nibe.se

