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25 år med luftkvalitet
Som ventilasjonsentreprenør prosjekterer, installerer og utfører vi service på ventilasjons
anlegg i Oslo og Østlandsområdet.   Vi har også en spisskompetanse innenfor deler av 
verkstedindustrien som gjør at vi leverer tjenester i disse feltene over hele landet.  

vi utfører:
•	 Prosjektering	og	etablering	av	komplette	

ventilasjonsanlegg

•	 Etablering	og	vedlikehold	av	kjøling

•	 Totalentreprise	ved	renovering

•	 Service	på	alle	slags	anlegg

•	 Måling	og	kartlegging	av	inneklima

•	 Rens	av	ventilasjonsanlegg

•	 Innregulering	av	anlegg

•	 Akutte	serviceoppdrag	og	hastesaker

Kvalitet fremfor vekst
Bedriften har en kontinuerlig og naturlig vekst, 
men for oss er det absolutt viktigste å sørge 
for at kundene våre får en service vi kan være 
bekjent av.  Vårt overordnede mål er å levere 
anlegg av høy kvalitet, skape gode relasjoner og 
tilby serviceavtaler som gir fornøyde kontrakts 
partnere. 

For å kunne garantere for kvaliteten er det viktig 
for oss å ha kontroll over gjennomføring av  
oppdrag.  Våre erfarne ingeniører og fagfolk i 
avdeling ene for montasje og service sørger for at 
vi til enhver tid har full kontroll over oppdragene. 

Langsiktig satsing
For å kunne holde oss oppdatert på utviklingen 
i faget og være sikre på at vi kan levere kvalitet 
i overskuelig fremtid, har vi som regel lærlinger 
utplassert hos oss. Kombinasjonen av unge   
mennesker med nysgjerrighet og interesse for 
faget og erfarne fagfolk, gjør at vi har en blanding 

av ansatte som gjør oss i stand til å utføre de aller 
fleste oppdrag innen faget. 

ren luft gir arbeidsglede 
Fordi mange i dag tilbringer store deler av 
arbeidsdagen innendørs, er det svært viktig at 
inneklimaet er bra.  Ved hvert åndedrag trekker 
vi ca. en halv liter luft ned i lungene. Er luften av 
dårlig kvalitet reduseres konsentrasjonsevnen, og 
kvaliteten på arbeidet går ned. Forurensing i luften 
kan også være direkte helseskadelig og vil i så fall 
være omfattet av lovens krav om luftkvalitet. 

For å motvirke dette vil det kunne være behov 
for større utskifting av luft og bedre filtrering. For 
å oppnå et behagelig og riktig inneklima, som gir  
personene i lokalene velvære og arbeidsglede,   
må det installeres effektive klima  og ventilasjons
anlegg som blir vedlikeholdt på en forsvars messig 
måte. Periodisk service er helt nødvendig for 
kontroll og overvåking av anleggets funksjon og 
energiforbruk

energi og BiM
Luftkvalitet AS ser det som en spennende utfordring 
å levere effektive anlegg innen dagens strenge 
energi krav. Det er i prosjekteringsfasen de viktigste  
grepene foretas. Luftkvalitet AS benytter BIM i  
prosjekterings– og gjennomføringsfasen.  Vi ble i 
2012 valgt av Innovasjon Norge for BIMfyrtårn
prosjekt i regi av Norsk Teknologi.

Kvalifikasjoner og sertifiseringer
Luftkvalitet AS er tilsluttet bransjeorganisasjonen 
Ventilasjon Kulde Energi (VKE).  Vi er godkjent for 
ansvarsrett, godkjent lærebedrift innen ventilasjons 
og blikkenslagerfaget samt kulde og varmepumpe
montørfaget.  Vi er kvalifisert for å energimerke  
bygg og som leverandør i StartBANK. LuftKvaLitet aS

Tvetenveien	158
Postboks	248	-	0614	Oslo
Tlf:	23	12	64	00	-	Faks:	23	12	64	10
post@luftkvalitet.no	-	www.luftkvalitet.no
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Tvetenveien 30, 0666 Oslo

www.nilan.no
Mosseveien 60, 1640 Råde
Tlf: 99 49 55 55  - post@nilan.no

VENTILASJONS- OG VARMEPUMPELØSNINGER BY NILAN  

INVITER NATUREN INN

Vi leverer innovative og fremtidssikre bolig-
og næringsanlegg med optimal økonomisk 
drift, spesielt tilpasset det norske klimaet.

E-post: post@nvr.as 
Tlf. 22 30 61 44 

Flatbyveien 13, 1930 Aurskog • Tlf. 63 86 25 60
E-post: post@norvent.no • www.norvent.no 

NORVENT A/S er din spesialist i ventilasjon og tynnplatearbeider.
 Leverandør av kanaler og detaljer til industri og næringsbygg.

 Våre tjenester tilbys ventilasjonsentreprenører/-montører 
og blikkenslagere.




