Kvalificerad kompetens
inom industriservice, VVS,
ventilation, kyla & värme

När jag startade Klimatteknik i Östergötland AB 1993 jobbade jag
mest med ventilation och luftbehandling. Sedan dess har jag skaffat
mig i stort sett all kompetens man kan ha i den här branschen.
Jag har gjort det dels för att jag alltid är nyfiken på att lära mig nya
saker, dels för att kunna erbjuda våra kunder största möjliga bredd
och kunnande. Vi behöver inte plocka in externa konsulter eller expertis utifrån. Vi har kompetensen själva. Det innebär korta ledtider, hög
servicenivå och maximal driftsäkerhet för våra uppdragsgivare.
Genom åren har fokus fortsatt att ligga på avancerat tekniskt kunnande, flexibilitet, kvalitet och serviceanda. Idag har företaget cirka 20
anställda. Alla på rörföretaget har behörighet enligt branschreglerna
Säker Vatteninstallation. Vi har samtliga utbildning i säkerhet enligt
SSG Entré som krävs av storindustrin. Vi har behörighet att arbeta med
el och flera medarbetare har svetslicens, lift- och traversutbildning.
I verksamheten ingår tre företag. Moderbolaget Finérs Förvaltning
AB, är det ägande bolaget. Dotterbolaget Klimatteknik i Östergötland
AB arbetar huvudsakligen med projektering, besiktning, installationer,
service, ventilationsrengöring och injustering av luftbehandlingsan-

läggningar. Dotterbolaget Värme Sanitet i Östergötland AB arbetar
med VVS-projektering, rörinstallationer, installation av fjärrvärme,
industriservice, värmepumpar och mycket mer. Huvudkontor och
verkstad ligger i Finspång medan vår filial finns i Norrköping.
Vi jobbar både lokalt, nationellt och i våra grannländer. Bland våra
kunder finns Siemens, Econova, SSAB, SAPA, Anatomic SITT AB, Norrköpings kommun, Stångåstaden och Aker Solutions. Med flera av våra
uppdragsgivare har vi mångåriga relationer. Det ser jag som ett gott
kvitto på att vi sköter oss och vet vad vi gör. Vi ser alltid till helheten
och vi tänker hela tiden ett steg längre med kundens bästa för ögonen. Självklart hjälper vi även privatkunder.
Jag är tacksam över våra kunder och stolt över min personal. Jag är
också lite extra stolt över att ha blivit nominerad till den globala utmärkelsen EY Entrepreneur Of The Year som ett bevis på ”framgångsrikt företagande och imponerande drivkrafter”.
Johan Finér
VD och ägare

Projektering
Vi projekterar och levererar handlingar inom värme-, ventilations- och
sanitetssystem (VVS). Projekteringen kan omfatta både ny- och ombyggnation av VVS-system, utredning och åtgärder i befintliga system
och rambeskrivningar för upphandling av entreprenörer. Vi har genom
långvarigt samarbete med stora industrier en bred kunskap om problematik och ventilationsåtgärder vid maskinbearbetning som avger
hälsofarliga aerosoler.
Utifrån kundens behov och de regelverk som finns, tar vi fram ändamålsenliga ritningar med Autocad och den marknadsledande applikationen MagiCAD. Med bland annat 3D-vyer kan vi visualisera den
färdiga installationen för beställare och montörer, vilket sparar både tid
och pengar. Vi upprättar flödesscheman där vi utformar energi- och
driftsäkra systemlösningar och gör LCC-beräkningar för att förvissa oss
om att investeringen är lönsam.

Vi har all kompetens under samma tak, vilket betyder att kunden har en
enda samtalspartner. Det betyder också att vi kan korta ledtiderna och
slipper onödiga konsultuppdrag.

Besiktning
Vi är certifierade för att få utföra OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll, enligt gällande lagstiftning.
Ventilationskontroll av lokaler / bostäder är ett lagstadgat krav. Kontrollen görs noggrant, men i gengäld ger det en väl fungerade ventilation
och bra arbetsmiljö samt sparar energi och pengar.

Till nya och befintliga VVS-anläggningar kan vi utforma driftkort, driftoch underhållsinstruktioner samt upprätta underlag för injustering.

Bygger bättre miljöer och en bättre framtid
Vår kompetens och fokus ligger på inomhusklimat, bekvämt boende, rent vatten, hälsa
och effektivitet. Vi förser byggbranschen med flexibla VVS-lösningar och energieffektiva
system för värme och kyla.
Vi samarbetar med professionella för att tillsammans skapa bättre miljöer för människor.
Och en bättre framtid.

Läs mer på Uponor.se

Klimatteknik i Östergötland AB är specialist på industriventilation
och ventilation i alla sorters fastigheter. Vi projekterar och installerar i
nybyggnation. Vi bygger också om och optimerar befintliga system. Vi
arbetar i många olika material; allt från vanliga spirokanaler till rostfritt
och svetsade plastkanaler.

Våra medarbetare är vana vid stora dimensioner och specialister på
industriapplikationer. De har många års erfarenhet av arbete i stora
industrier och har rutin av arbete med ytterst komplicerade och svåra
installationer. Givetvis har de den behörighet och certifiering som krävs
för uppdragen.

Vid behov tillverkar vi specialanpassade kanaler och plåtdetaljer i vår
egen verkstad. Där tillverkar vi också kåpor för maskiner och öppningsbara luckor i makrylonplast. I och med att vi har egen tillverkning kan vi
korta ledtiderna och detaljerna blir exakt utformade för kundens behov.

En av våra medarbetare är dessutom specialiserad på projektering och
montering av högvakuumsystem och industridammsugare.

Vi rengör också ventilationskanaler med egen utrustning och injusterar
luftbehandlingsanläggningar med den senaste mättekniken. Vi utför
även spårgasmätningar.

lindab | vi förenklar byggandet

På Lindab gillar vi utmaningar
Därför arbetar vi ständigt för att förbättra och förnya vårt erbjudande – kompletta systemlösningar och produkter i tunnplåt och
stål med starka kundvärden.
Vårt mål är att förenkla byggandet och att leverera energieffektiva lösningar. Helt enkelt att göra vardagen lättare, lönsammare
och sundare för våra kunder.
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Värme Sanitet i Östergötland AB är specialist på projektering, installation och service av värme- och kylsystem. På värmesidan är vi experter
på allt från värmesystem för industrier och stora fastigheter till värmpumpar och värmesystem för småhus. Vår kompetens omfattar också
installation av fjärrvärme. Vi löser också kundens behov av kylsystem.
Självklart utför vi också avancerade energiberäkningar och injusteringar
av värme- och kylsystem för att uppnå optimal effekt och energibesparing. Våra egna ingenjörer utvecklar och bygger specialanpassade
styrsystem utifrån kundens behov.

befintliga fastigheter. Vi arbetar med både stora industrisystem och
mindre småhussystem. Våra uppdrag omfattar det mesta från rör till
enkla badrum och rörsystem för storkök, till komplicerade rörsystem i
nybyggda industrilokaler och flerbostadsfastigheter.
Våra rörläggare är certifierade och har behörighet att utföra alla sorters
VVS-arbeten. De har svetslicenser för de flesta förekommande material.
Vi kan även hydraulik och tryckluftssystem och arbetar med både projektering, montage och service av sådana anläggningar.

På VVS- och sanitetssidan har vi lång och gedigen erfarenhet av projektering och installation av rörsystem i såväl nybyggnation som i

VVS-grossist med
personligt engagemang och hög
kunskapsnivå.

VVS-grossist
med personligt
engagemang
och hög
kunskapsnivå.

www.bragross.se

Styr- och reglerteknik
Klimatteknik i Östergötland AB är unikt genom att vi själva utvecklar,
bygger och installerar all styr- och reglerteknik som behövs inom
värme, ventilation och kyla. Vi finns med från idé till färdig byggnad och
hjälper kunden med skräddarsydda lösningar för både små och stora
anläggningar.

När systemet är färdigutvecklat, har våra tekniker behörighet att installera, injustera och driftsätta det. Det behövs inga mellanhänder, vilket
sparar tid och pengar för våra kunder.
Vi har självklart allmän behörighet för att arbeta med el.

Kunderna finns företrädelsevis inom avancerad industri, vilket innebär
att de ofta har ytterst speciella behov. Det gör att det ställs stora krav
på att vi tar fram egna innovationer och funktionella lösningar.
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Service
Underhåll och service är av vital betydelse för att värme, kyla och ventilation ska fungera optimalt vad gäller driftsäkerhet och ekonomi. Vi
erbjuder förmånliga serviceavtal som täcker in alla nödvändiga åtgärder
på värme- och kylsystem samt ventilation och luftbehandling. Vi hjälper
också till med förebyggande underhåll för att minimera risken för kostsamma driftstopp.

Vi utför också mätningar av tryckluftsläckage inom företag och industri.
Tryckluft är en dyr färskvara. Därför bör systemen kontrolleras årligen
för man ska kunna upptäcka och åtgärda kostsamma läckor. Med vår
speciella mätutrustning spårar vi läckage under full produktion.
Precis som allt vi gör, handlar service om att ge kunden effektivaste och
bästa möjliga driftsäkerhet.

Vår styrka är att våra tekniker kan både värme, ventilation och styrsystem. Därmed ser de helheten i varje anläggning och kan upptäcka eventuella brister och föreslå åtgärder. Detta utan att blanda in konsulter
och leverantörer.

Bra för både dig och miljön.
Med fokus på luftfiltrering, rening och återvinning är
Nederman en världsledande leverantör av produkter
och system som förbättrar din lönsamhet, minskar
miljöpåverkan och skapar en ren och säker arbetsmiljö både i verkstaden och på plats.
FilterBox är en av våra
många mobila filterenheter.

www.nederman.se

Referensobjekt
Vi har arbetat inom konsult- och entreprenadbranschen i över 20 år.
Här presenterar vi ett urval av våra uppdragsgivare:
Siemens Turbomachinery AB
SSAB
SAPA
Fredriksons Verkstads AB
Lernia
Anatomic SITT
Vallonbygden AB
Luvata
Uwe verken AB
Kl Industri
BIS Isenta AB
Borggårdsbruk AB

Kontakt
KlimatTeknik i Östergötland AB
Skäggebyvägen 45, 612 44 Finspång
Telefon kontor/verkstad 0122-101 70
Mobil 070-595 51 78
VärmeSanitet i Östergötland AB
Skäggebyvägen 45, 612 44 Finspång
Telefon 0122-142 45
Mobil 070-718 86 00
Filial Norrköping
Telefon 011-706 10

E-post info@klimatteknikab.se
www.klimatteknikab.se

Norrköpings kommun
Finspångs kommun
Stångåstaden
Norrköping Vatten AB
COOR
Ståhls
Riksbyggen
HSB
Rejmes
Sonstorpsmekaniska Verkstad
Econova AB
Aker Solutions

