Kontakta oss så pratar vi mer
Tveka inte att kontakta oss om ni vill veta mer om våra produkter
och tjänster eller för en förutsättningslös diskussion om hur vi
kan hjälpa er att sänka era energikostnader.
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Postadress
Box 40
195 21 Märsta

Experter inom VVS och
Energieffektivisering
ATAN

Vi är experter på energieffektivisering och hjälper fastighetsbolag samt bostadsrättsföreningar att sänka sina energikostnader. Med 40 års erfarenhet vet vi hur er
fastighet skall optimeras för bästa drift och till låga energikostnader.
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Voltgatan 7
195 60 Arlandastad
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Kontakt
Tel: 08-595 105 70
E-post: info@energisparkonsult.se
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Vi sparar energi för
bostadsrättsföreningar och fastighetsbolag
Vår företagspolicy är att en nöjd kund kommer alltid tillbaka.
Detta gör att vi får ett långsiktigt förhållande till våra kunder.

Är du ansvarig för
fastighetens uppvärmning?
Har du anlitat kompetent personal vilket sparar tusenlappar
varje år? Vi erbjuder bostadsrättsföreningar att teckna avtal
med oss gällande periodiskt återkommande funktionskontroll
för sin värmeanläggning.
Som fastighetsägare så handskas man med mycket pengar
när det kommer till uppvärmning, då är ett serviceavtal med
oss värt pengarna då våra kunder alltid sparar mer pengar på
att vi får ta hand om värmen till bästa och ekonomiska drift.

Varför ska ni anlita oss?

Vi har sett att de flesta fastighetsskötare och förvaltare saknar den tekniska kompetens som krävs
för att sköta om och trimma in en värmecentral på rätt sätt. Teckna vårt serviceavtal idag så får ni
sakkunniga experter som ser över just er värmeanläggning.
Energisparkonsult AB servar idag över 500 fastigheter i Stockholm.
Vi är experter på
energioptimering

Vi minskar våra kunders
energikostnader

Ett modernt familjeföretag
med 40 års erfarenhet

Vi är experter på driftoptimering.
Hos oss finns både konsulter och
tekniker med lång erfarenhet och
goda kunskaper, vilket gör att vi
kan erbjuda tjänster inom ett flertal
områden. Vi utför allt ifrån mindre
injusteringar och felsökningar
till större entreprenad arbeten.

Vi har i över 40 år hjälpt bostadsoch fastighetsbolag, fastighetsägare,
bostadsrättsföreningar och
kommuner med driftoptimering
samt energibesparande lösningar.
Vi vet hur er fastighet skall
optimeras för bästa drift och till
låga energikostnader.

Energisparkonsult är ett modernt
familjeföretag i tredje generationen
med 40 års erfarenhet. Vi arbetar
seriöst och med ett brett
kontaktnät. Vi har en nära kontakt
med våra kunder och excellent
service är vårt motto.

Har ni ojämn temperatur och
höga uppvärmningskostnader?
Vi erbjuder injustering av värmesystem för att skapa jämn värme och sänka energikostnaderna för fastighetsägare. Vi byter även ut gamla radiatorventiler och termostater.

Tjänster vi erbjuder
∙ Drift och funktionskontroll

∙ Energibesiktning

∙ Radiatorventiler

∙ Injustering värme och kyla

∙ Projektering

∙ Servicebyten

∙ Varmvattencirkulation VVC

∙ Ventilationskontroll

∙ Fjärrvärmecentraler

∙ Styr- och reglerinstallationer

∙ Felsökningar

∙ Bergvärmecentraler

∙ Energideklaration

Att spara energi är att spara miljö och pengar!
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