PUMPar

VI VÄLJER, SÄLJER, INSTALLERAR
OCH SERVAR PUMPAR TILL VVS,
VA och INDUSTRI.
MED OSS FÅR DU PRECIS DET DU BEHÖVER.

FÖRSÄLJNING.

Som specialister på området hjälper vi dig att hitta rätt pump
för rätt ändamål.Vi samarbetar med ett stort antal leverantörer
som täcker alla tillämpningsområden inom VVS,VA och Industri.

Service och reparationer.

Våra medarbetare har lång erfarenhet av att lösa pumpproblem
i alla dess former. Som auktoriserad servicepartner till Sveriges
ledande pumpleverantörer utbildas vi kontinuerligt på ny teknik
och nya produkter. Det borgar för att vi kan hjälpa dig att få en
optimal och trygg lösning. Liksom att vi kan lösa våra serviceuppdrag på kort tid och på bästa vis.
Större pumpar har vi resurser för att renovera på vår verkstad
där vi har lyftkapacitet på upp till 2 ton.

Installation.

Vi kan vara med i stort som i smått. Vi utför installationer av alla
slags pumpar, allt från byte av små cirkulationspumpar till installa-

tion av kompletta pumpstationer. Och om du vill kan vi vid behov
assistera vid igångkörning och uppstart av pumpstationer.

Förebyggande underhåll och Serviceavtal.

Med förebyggande underhåll och regelbunden service undviks
oönskade driftstopp och bidrar i sin tur till ökad livslängd.
Det ger lägre servicekostnader och blir lönsamt i längden.
Med ett serviceavtal slipper du hålla reda på när dina pumpar
behöver ses över. Vi håller reda på när det är dags och bokar
in en tid med dig innan vi kommer för att undvika driftstörningar.
Efter utförd service lämnar vi över en servicerapport. Med serviceavtal får du också rabatt på den årliga översynen, eventuella
reservdelar samt på arbete och restid.

Hyrpumpar.

Om du har ett plötsligt behov av en extra pump kan vi lösa det
med hjälp av en hyrpump.Vi har de mest efterfrågade läns- och
avloppspumpar inne för uthyrning.

Sedan starten 1948 har vi byggt upp mångåriga och
nära samarbeten med kunder inom kommuner och
landsting, fastighetsägare och förvaltare samt industrier
och den privata sektorn.Vår affärsidé bygger på att ge
förstklassig service med stort engagemang och korta
inställelsetider. Specialistkompetens tillsammans med
en bred kunskap inom el, mek. och VVS gör oss till en
trygg och pålitlig partner.
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VI ÄR AUKTORISERAD SERVICEPARTNER TILL DEN SVENSKA MARKNADENS LEDANDE LEVERANTÖRER.
MEN NATURLIGTVIS ARBETAR VI MED ALLA FABRIKAT.

