DIN BÄSTA LUFTAFFÄR!

HELTÄCKANDE PÅ
INOMHUSMILJÖ!

Vi på Ventilationsförbättringar (VFB) värnar speciellt om inomhusmiljön och är specialister på ventilation, värmepumpar och
komfortkyla.
VFB bildades 1979 som ett serviceföretag för ventilationsanläggningar. Sedan november 2016 ingår VFB i Malmö
AB i Instalco-koncernen, som består av ett 80-tal företag
inom VS, El, Klimat och Industrirör. VFB fusionerade Vent
& Värmeteknik VVT under 2020 vilket gör att vi numera kan
erbjuda alla typer av elinstallationer, från tele, data och signalsystem till lågspänning upp till 1000V.
Genom att ingå i en grupp med de bästa installationsföretagen
på marknaden utvecklas verksamheten genom kunskap, samverkan och resurser. I kombination med vår kompetens och erfarenhet har vi resurser att åta oss helhetslösningar inom VVS. Det
skapar en trygghet för våra kunder och medarbetare.

TRANSMISSIONER • KILREMMAR • KUGGREMMAR
• KEDJOR • KULLAGER • RULLAGER • LAGERHUS •
LUFTFILTER • ELMOTORER • VIBRATIONSDÄMPARE
• TÄTNINGAR • VERKTYG • LIM • SMÖRJMEDEL •
KEMISKTEKNISKA PRODUKTER
Välkommen till våra nya lokaler på
Olsgårdsgatan 13 B, 215 79 Malmö
Telefon 040-22 30 25
kontakt@ageraab.se • www.ageraab.se

LÖSNINGAR SOM
BIDRAR TILL EN
BÄTTRE MILJÖ

Vår miljö är otroligt viktig. Varje år kostar miljöarbetet med rening av luft och
vatten många miljarder kronor. I Sverige finns världens renaste utomhusmiljöer, dels av naturliga skäl beroende på vårt geografiska läge men också beroende på de miljöåtgärder som vidtagits. Vi vistas dock utomhus endast en liten
del av dygnet, resterande tid tillbringar vi inomhus. Trots det avsätts betydligt
mindre medel åt att förbättra inomhusmiljön än utomhusmiljön.
Med vår tekniska kompetens och vårt servicetänkande i ryggen hittar vi behovsanpassade och energieffektiva lösningar som bidrar till ett hållbart samhälle.
VFB står bakom FN:s globala mål.

HÅLLBAR ENERGI
FÖR ALLA

ANSTÄNDIGA
ARBETSVILLKOR
OCH EKONOMISK
TILLVÄXT

HÅLLBAR INDUSTRI,
INNOVATIONER OCH
INFRASTRUKTUR

Bättre inomhusklimat, bättre
ekonomi, bättre för miljön!

Bastecs system för fastighetsautomation
hjälper dig att optimera din fastighet.

www.bastec.se

ENTREPRENADER
I ALLA STORLEKAR
Våra VVS-tjänster karaktäriseras av problemlösande flexibilitet
och effektiv leverans. Våra tekniker är snabbt på plats för att
starta upp och slutföra ett projekt enligt den tidsram kund önskar.
Vi erbjuder produkter och lösningar inom alla branscher – från
industrier till sjukhus, fastigheter, kylanläggningar, nyproduktion
och ROT-uppdrag – som rör allt inom kyla och ventilation.

Exempel på arbeten som vi utför:

Energieffektiva & klimatsmarta
ventilationssystem med GreenCoat BT®
Fördelar med
ABC Garantiplåt/
GreenCoat BT®

ABC Ventilationsprodukter AB bedriver utveckling,
tillverkning och försäljning av energieffektiva och
klimatsmarta ventilationssystem till föreskrivare,
entreprenörer och återförsäljare i Norden.
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ABC-CSZ med
rapsoljebaserad
färgbeläggning!
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• Minskad miljöpåverkan
• Korrosivitetsklass C4
• 100% återvinningsbart

Ga r a nt i p

•

Projektering av ventilationsanläggningar

•

Installation av ventilationssystem

•

Installation av värmepumpar

•

Bygg- och fastighetsautomation

•

Komfortkyla

Bilinredning för företag
Elektronik

Påbyggnad

Bilutrustning

Bilinredning

Kyl-och frysbyggnationer
Staffanstorp Tel: 046-24 62 20 /

info@abcvent.se | 033-29 08 80 | www.abcvent.se

Helsingborg Tel: 042-22 05 55/ www.skabi.se

SERVICEUPPDRAG
Vi utför alla möjliga serviceuppdrag i södra Skåne. Vår specialiserade servicegrupp har lång erfarenhet och känner till våra kunders verksamheter. Det säkerställer att service utförs på rätt sätt.
Ventilationsanläggningar behöver regelbunden service för att
kunna fungera optimalt och för att minimera reparationer och
hålla en så låg energiförbrukning som möjligt. VFB kan erbjuda service, reparationer, luftinjustering och energieffektivisering
på alla typer av ventilationsanläggningar och fläktar. Vi erbjuder
serviceavtal där du som avtalskund blir prioriterad och får en
personlig kontaktperson som snabbt och effektivt står till tjänst.
Låt oss utföra OVK-besiktningen
Ventilationssystem ska kontrolleras regelbundet av en certifierad funktionskontrollant. Den certifierade kontrollanten får även
fungera som sakkunnig i vissa bygglovs- och anmälningspliktiga projekt. VFB:s funktionskontrollanter är certifierade av KIWA.
Vi utför OVK-besiktning på alla förekommande ventilationsanläggningar. Flera av våra medarbetare är certifierade OVKkontrollanter, vilket innebär att vi är en helhetspartner inom OVK.
Med egna kontrollanter kan vi också erbjuda en snabb process.

VI LEVERERAR ÖVER FÖRVÄNTAN
Bli eKund

Planera dina inköp som det passar dig bäst.
Som eKund har du nämligen en rad fördelar.

KYLINSTALLATIONER
FÖR BRA KLIMAT
Hos oss innebär bra kylservice att du har total kontroll över din anläggning och din energiförbrukning. Faktum är att det finns service och underhåll som måste göras enligt lag som
läckagekontroll. Men vi på VFB erbjuder mycket mer än så. Vi vill att er anläggning ska
fungera effektivt och ekonomiskt över lång tid. Därför tittar vi även på andra faktorer när du
tecknar ett serviceavtal med oss. Våra certifierade och erfarna montörer utför kylservice i hela
Malmö med omnejd.
Komfortkyla kan förklaras som det värmeöverskott som måste bortföras från byggnader för
att hålla inomhustemperaturen lägre än en förutbestämd högsta tillåten temperatur. Således
är byggnadens kylbehov samma sak som byggnadens värmeöverskott. Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att skapa rätt klimat och temperatur – på kontor
och mötesplatser, i datorhallar och serverrum samt i stora offentliga miljöer som skolor och
sjukhus. Vi ser till att de lagar och regler som är förutbestämda vid installation av komfortkyla
följs, utan att du behöver tänka på något.

Ventilationskanaler
Teknisk isolering
Industriisolering
Plåttillverkning
040-94 68 70
www.jcplat.com

MABEKO
IT-leverantör till VFB
Med 30 år i branschen
levererar vi säkra och
trygga IT-lösningar till
ditt företag.
www.mabeko.se

Behöver
du också
datasupport
till ditt företag?
Kontakta oss!

info@mabeko.se

040-546550

STYR, REGLER- OCH
ELINSTALLATIONER

Med välutbildad personal som är flexibel och löser problem på
plats tar vi hand om alla typer av elinstallationer från tele, data
och signalsystem till lågspänning upp till 1000V. Vår kompetens
sträcker sig genom hela kedjan från industrins mellanspänning
till lågspänning för fastigheter.
Styr och regler handlar i mångt och mycket om problemlösning
på hög nivå. Våra tekniker har lång erfarenhet av styr och regler i
olika miljöer. Genom deras kunskap optimerar vi anläggningens
funktion med energitänk i fokus. Vi arbetar med alla typer av
styrsystem. När det gäller datoriserade system bygger och programmerar vi mest i Bastec och Regin.

HÅLLBARA OCH LÖNSAMMA
INVESTERINGAR!
Med hållbarhet som vår ledstjärna är Solenco konsultbolaget som fokuserar på de långsiktigt mest flexibla och lönsamma lösningarna. Våra verksamhetsområden är huvudsakligen
inom installationer för både fastigheter och process/tillverkningsindustrin samt certifiering
av fastigheter. Våra typiska uppdrag innefattar VVS-projektering, miljö/hållbarhetscertifieringar, fastighetsautomation, mätning av media, driftoptimering och energieffektivisering.

Läs mer på www.solenco.se
info@solenco.se

VFB i Malmö AB
Krusegatan 28
212 25 Malmö
Telefon: 040-388600
info@vfb.to

• 19379 • www.jssverige.se

www.vfb.to

