TRYGGHET OCH
EFFEKT I DINA
PROJEKT.

DIN VERKSAMHET.
DIN TID.
DIN EKONOMI.
Söker du en ventilationspartner som tänker lika mycket ekonomi och
miljö som funktion? Fastighetsbolag, entreprenörer och offentliga
förvaltare väljer vår spetskompetens inom skräddarsydda ventilationsoch klimatanläggningar för inomhusmiljöer. Vi står för erfarenhet,
energimedvetenhet och entusiasm att skapa den nytta du söker.
Den inriktningen ger oss löpande utmaningar från beställare som vill
ha leveranssäkerhet och helhet.
Vi är ett privatägt projekt- och installationsbolag som alltid lyft
blicken lite högre när det gäller fastighetsägarens ekonomi och
inomhusmiljö. Invent Projekt Stockholm har kapaciteten och erfarenheten
som krävs för att leverera spetskompetens inom kundanpassade
lösningar. Samtidigt har vi den nyfikenhet och snabbfotade servicevillighet
som följer en inte allt för stor och traditionstyngd organisation i spåren.

TYDLIGT ANSVAR FRÅN
INSTALLATION TILL UNDERHÅLL.
PROJEKTLEDNING OCH
INSTALLATIONSSAMORDNING
Installationssamordning spelar en allt större roll i de
flesta typer av projekt. Den duktige installationssamordnaren har fokus på projektering och framtagande
av olika tekniska lösningar, samt förmågan att driva
slutfasen på projekten inom utsatta tids- och
kostnadsramar.
Våra samordnare arbetar med olika typer av lokaler
hos uppdragsgivare såsom byggentreprenörer,
fastighetsbolag, restauranger, industrier och offentliga
förvaltare – och vet betydelsen av god social förmåga,
utöver sina ledaregenskaper. Likt spindeln i nätet blir
de en naturlig länk mellan beställare och entreprenör
– och vet hur man koordinerar de olika yrkesdiscipliner
som deltar i varje projekt.

Berätta om dina anläggningsbehov så undersöker vi
dina förutsättningar och ger dig ett rejält beslutsunderlag
och lösningsförslag.

PROJEKTERING
Vår prioritet vid projektering är att säkerställa att den
anläggning som produceras eller uppgraderas uppfyller
uppsatta beställarkrav.
Invent Projekts långa erfarenhet av helhetslösningar
i såväl nya som befintliga fastigheter – och i de mest
skiftande verksamheter – borgar för att du kan känna
dig trygg som beställare.
INSTALLATION
Oavsett om du föredrar en totalentreprenad eller en
annan entreprenadform, står kvaliteten i centrum för
våra installationer. Vi utför löpande egenkontroller
där vi bland annat ser över att produkterna monterats
som de ska, att de fungerar som tänkt, att de är rena
och att det ser snyggt ut. Sist men inte minst ser vi till
att anläggningen går lätt att komma åt för framtida
underhåll och service.

VI BRINNER FÖR ATT SÄNKA
DINA UPPVÄRMNINGSOCH ENERGIKOSTNADER.
EL & STYRSYSTEM
Inom detta område, som i hög grad kan påverka dina
driftkostnader, och som alltmer visar sig avgörande
för arbetsprestationen på arbetsplatser, skolor med
mera, har vi byggt upp en egen specialavdelning.
Här kan vi med egna handplockade elektriker erbjuda
dig fullständiga lösningar inom el- och styrteknik.
Hur vet man att energin används där den behövs
och inte till att exempelvis värma lokaler som ingen
vistas i?
Vi erbjuder smarta styrsystem (vi kan alla ledande

fabrikat) som tillåter dig att behovsstyra såväl ventilation
som värme och kyla. Det är inte ovanligt att fastighetsägaren här kan göra besparingar på 10-30 procent. Vi
kan hjälpa dig med övervakning lokalt liksom på distans.
En ytterligare fördel med ett smart styrsystem är
att du i tid kan få besked om något problem uppstår i
något av dina delsystem.
Vårt erbjudande är komplett. Vi kan kartlägga dina
behov och hjälpa dig hela vägen från projektering och
konstruktion till nyinstallation, analys och driftoptimering
– för såväl mindre ytor som i stora industrilokaler.

ETT BEKVÄMT SÄTT ATT SÄKRA
DRIFT OCH ÖVERBLICK.
OVK-BESIKTNING
Genom OVK (Obligatorisk Ventilationskontroll)
säkerställer vi att du har rätt klimat och miljö inomhus.
Tack vare vår K-behörighet kan vi hjälpa dig oavsett
vilken typ av ventilationssystem eller lokal du har.
Vi hjälper dig självklart att åtgärda de eventuella
felaktigheter som upptäcks i samband med
besiktningen, som kan handla om allt från att rengöra
kanaler till att göra mer eller mindre långtgående
injusteringar. Ditt besiktningsprotokoll är din bas för
planering av fortsatta åtgärder/förbättringar.
Eller gör en ”För-OVK”. Genom att tidigt upptäcka
fel och brister kan du undvika risken att inte få en
godkänd OVK. Det är en extra trygghet för dig som vill
ha överblick och en chans att spara pengar!
Utöver de lagbundna kontrollerna kan vi dessutom
erbjuda en komplett översyn av din energieffektivitet,
något vi brukar rekommendera alla som vill påverka
sin långsiktiga driftekonomi.
SERVICE
Regelbunden service på fläktar och aggregat ger lägre
driftskostnader och längre livslängd på anläggningen,

samtidigt som det minimerar risken för akuta driftstopp.
Denna sanning gäller såväl nya som äldre installationer.
Vi ger dig tillgång till enstaka service, akutservice och
trygga totalavtal.
Våra smidiga serviceavtal är förstahandsvalet för
dig som vill säkerställa att service och underhåll görs
på rätt sätt, vid rätt tidpunkt och med rätt komponenter.
På så sätt vet du att du använder din anläggning
maximalt effektivt och undviker onödiga avbrott.
En vanlig lösning är att du som kund tecknar
serviceavtal där service görs enligt ett förbestämt
intervall, på så sätt kan du vara säker på att din
anläggning fungerar som tänkt. Det kan handla om
två besök årligen, men vi gör självklart servicen utifrån
ditt och din anläggnings behov. Därutöver finns vi
naturligtvis även till hands för akut felavhjälpning.
En proaktiv och kostnadseffektiv hjälp är våra
Klimatutredningar. Vi mäter luftbyteseffektivitet och
partikelmängd samt loggar temperatur, fukt, koldioxid
och drag. Här ingår också kontroll och filmning av
kanaler samt spårgasmätning – allt för att optimera
kvaliteten på inomhusluften och undvika energispill.

FASTIGHETER

BESIKTNINGSINTERVALL

BEHÖRIGHET (MINSTA KRAVNIVÅ)

Förskolor, skolor,
vårdlokaler och liknande
med S-, F-, FX-ventilation

3 år

N

Förskolor, skolor,
vårdlokaler och liknande
med FT-, FTX-ventilation

3 år

K

Flerbostadshus,
kontorsbyggnader
och liknande med FT-,
FTX-ventilation

3 år

K

Flerbostadshus,
kontorsbyggnader
och liknande med F-,
FX-, S-ventilation

6 år

N

En- och tvåbostadshus
med FX-, FT-, FTX-ventilation

Endast kontroll för
nybyggnad/nyinstallation

N

K= komplicerad art N= normal art
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