SIDEN 1995

Med en serviceaftale er vi
altid vandvittig tæt på!

Service til erhverv, institutioner og boligforeninger

FÅ EN SERVICEAFTALE
– OG UNDGÅ KOLDE FØDDER
Hos Thorsen & Petersen VVS A/S tilbyder vi
varmemesterservice til ejendomme, som ikke
har en varmemester tilknyttet – eller som
ønsker et supplement.
Når I tegner en serviceaftale med os, står vi
til rådighed ved akutte sager, eller hvis jeres
systemer kræver eftersyn. Det skaber tryghed
for jer samt for medarbejdere og/eller beboere.
Samtidig kan I altid kontakte os, hvis I har brug
for en professionel vurdering eller rådgivning
omkring energiforbruget i ejendommen.
Med en varmemesterserviceaftale forlænger I
levetiden på jeres varmeanlæg, ligesom I mindsker
risikoen for fejl og kolde radiatorer. Uanset jeres
behov kan vi sammensætte en løsning, hvor
vores professionelle og kompetente teknikere
sikrer opsyn og kontrol med jeres varmeanlæg.
VI ER TIL RÅDIGHED FOR JER - 24/7
- 365 DAGE OM ÅRET!

STORT VARMEMESTERSERVICE
(MINIMUM EN GANG ÅRLIGT)

Der er mange fordele ved at tegne en årlig serviceaftale, hvor vi sammen med jer fastsætter et udbedringsbeløb, som kan benyttes årligt.
Vi gennemgår jeres vvs-installationer og rådgiver om vedligeholdelse
og forbedringer, samt hvad I kan gøre for at mindske energiforbruget.
Med et årligt udbedringsbeløb undgår I unødvendige forstyrrelser i
tide og utide – og får stabilitet og en altid professionel service.

VORES STORE VARMEMESTERSERVICE INDEHOLDER:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Udslamning af varmvandsbeholderen jf. SBI-anvisninger.
Påfyldning af vand på anlæg.
Aflæsning af vand- og varmemålere i centralen.
Vintertjek, står alle parametre i styringen korrekt.
Rens af snavssamlere.
Kontrol af trykekspansionsbeholder, står fortryk korrekt.
Afprøvning af alle lukkeventiler.
Afprøvning af reguleringsventiler som kræver service.
Afprøvning af sikkerhedsventiler på varme og vand
Dykpumper i kælder renses og serviceres. Afsluttes med funktionstest.

Priser fra kr. 1950,- ekskl. moms, kørsel og materialer.

(Er der ikke indgået aftale om fast service vil førstegangsydelsen være kr. 4450,- ekskl. moms).

LILLE VARMEMESTERSERVICE
(EFTER BEHOV)

Med en lille varmemesterserviceaftale står vi for vedligeholdelse
og udbedring af fejl på varmecentralen, når I har brug for det.
VORES LILLE VARMEMESTERSERVICE INDEHOLDER:
•
•
•
•
•
•
•

Udslamning af varmvandsbeholderen jf. SBI-anvisninger
Påfyldning af vand på anlæg
Aflæsning af vand- og varmemålere i centralen
Afprøvning af alle lukkeventiler
Afprøvning af reguleringsventiler som kræver service
Afprøvning af sikkerhedsventiler på varme og vand
Dykpumper funktionstestes

Priser fra kr. 950,-

ekskl. moms, kørsel og materialer.

(Er der ikke indgået aftale om fast service vil førstegangsydelsen være kr. 3450,- ekskl. moms).

VI TILBYDER OGSÅ …
Vi har mange års erfaring indenfor fjernvarme og VVS og kan derfor tilbyde en række løsninger
samt give rådgivning omkring optimering af jeres energiforbrug.
SERVICERING AF VARMECENTRALER
Uanset om I er en erhvervsvirksomhed eller boligforening, er løbende vedligeholdelse af vand- og varmeanlæggene vigtig, hvis I vil undgå kolde bade og radiatorer. Hos Thorsen & Petersen VVS A/S
bistår vi med servicering af jeres varmecentraler - herunder:
•
•
•
•
•
•
•

Trykekspansionsbeholdere
Vand og Varmevekslere
Varmtvandsbeholdere.
Vakuumudluftere.
TBS-ventiler
Varmemester Service
Tilstandsvurdering og rapport.

Vil I reducere udgifterne til service, kan I med fordel indgå en stor eller lille varmemesterserviceaftale - så står vi for løbende udbedring af fejl samt vedligeholdelse af systemerne.
VEDLIGEHOLDELSESPLANER OG TILSTANDSVURDERINGER
Med en tilstandsvurdering af jeres varmecentral samt en skriftlig drift- og vedligeholdelsesplan
får I overblik over fejl og mangler på jeres anlæg. Vi sammensætter ligeledes en rapport med
mulige forbedringer - og et estimat af omkostningerne. Hvis I indgår en stor varmemesterserviceaftale, er vedligeholdelsesplanen med i prisen.
INDREGULERING AF VARMESYSTEMER SAMT FEJLFINDING
Vi tilbyder fejlfinding og indregulering af jeres varmesystemer, indstilling af styring og kontrol af
vandmængder, så I opnår optimal drift.
SYSTEMOVERVÅGNING
Ved hjælpe af netbaseret adgang til jeres varmecentral kan
vi hjælpe med overvågning af systemerne. Dermed kan vi
opdage fejl og mangler, før de resulterer i skader, der er både
dyre og tidskrævende at udbedre.

Få et servicetjek!
Kontakt os på:

tlf. 46 36 25 32

OM THORSEN OG PETERSEN
Thorsen & Petersen VVS A/S er en professionel og kundeorienteret
VVS-virksomhed med over 20 års erfaring i branchen.
Fra vores domicil i Roskilde udfører vi både store og små opgaver
indenfor VVS, fjernvarme, gas og blikkenslagerarbejde for private,
erhverv og boligforeninger over hele Sjælland.
VI UDFØRER BL.A.:
•
•
•
•
•
•

Almindelig VVS-arbejde
Montering af toilet
Nyt badeværelse
Fjernvarmeservice
Tag- og blikkenslagerarbejde
Nyt gasfyr

Hos Thorsen & Petersen VVS A/S er vi stolte af vores arbejde.
Og vores medarbejdere har alle et stort engagement og en
grundig tilgang til opgaverne, som gør, at vores kunder føler sig i
trygge hænder. Samtidig uddanner vi løbende vores medarbejdere,
så de altid overholder de nye krav til bl.a. montering og service af
fjernvarme og gas.
Vi er medlem af Fjernvarmens Serviceordning, som er din garanti
for kvalitetssikret fjernvarmerådgivning og service.

VVS OG BLIKKENSLAGERFIRMA MED
MERE END 20 ÅRS ERFARING
Thorsen & Petersen VVS
Tjærebyvej 61, 4000 Roskilde
tlf.: 46 36 25 32
CVR:34605777

