Klimatsmarta
tekniska
helhetslösningar
genom fastighetens
hela liv
från rådgivning och projektering
till installation och service

Vi kyler och
värmer Åland
Vi utför projektentreprenader samt förebyggande service med målsättning att undvika
driftsstopp och akut service. Vi erbjuder även
energianalyser och hållbara energilösningar
inom hustekniska områden såsom VVS, kyla,
el och automatik.
Vår verksamhet baserar sig på grundtanken att leverera
beprövade och hållbara lösningar för optimering av driftskostnader och med målsättningen att uppnå ett utmärkt och
hälsovänligt inomhusklimat.
Vi satsar på kunnig personal med ansvarskänsla för hög
kvalitet samt ett gott samarbete med leverantörer och
samarbetspartners för att tillhandahålla det bästa inom
branschen.
Om du funderar på något projekt, stort eller litet, kontakta
våra experter för rådgivning och utvärdering.
En god planering och valet av rätta lösningar sparar mycket!

HP KYLA & VÄRME
Vesterkalmarevägen 77
22140 Mariehamn
+358 (0) 18 23166
info@hp.ax
www.hp.ax
HP CITY FASTIGHETSSERVICE
Vesterkalmarevägen 77
22140 Mariehamn
+358 (0) 18 16221
info@fastighetsservice.ax
www.fastighetsservice.ax

För oss kommer
kunden alltid först
Vi tar hand om allt som rör er fastighet och eftersom vi använder egen utrustning utför vi
det kostnadseffektivt. Vår breda och djupa kompetens borgar för att ni erhåller en jämn och
hög kvalitet året runt utan avbrott och störningar.

Utemiljö

VA & VVS

Vi ansvarar för tillsyn, skötsel och underhåll av
grönytor och markbeläggningar.

Vi genomför service och regelbundna kontroller
och säkerställer en välfungerande verksamhet i
olika miljöer.

Byggnad in- och utvändigt

Elsystem

I vår service ingår tillsyn, skötsel och underhåll så att
byggnadens samtliga utrymmen hålls i gott skick.

Vi utför regelbundna kontroller av styrning och
driftstider samt enklare elarbeten som byten av
strömbrytare, eluttag och felsökningar.

Tekniskt underhåll
Från småföretagare till globala koncerner;
vi installerar och servar luftvärmepumpar,
kylsystem och klimatanläggningar i toppklass.
Vårt serviceavtal för förebyggande underhåll
är utformat för kostnadseffektivt underhåll med
målsättningen att undvika onödiga driftsstopp.
Servicekonceptet är modulärt, dvs. man kan välja
vilken utrusning eller delar av den som ingår i
avtalet. Innehållet i avtalet skapas tillsammans
med kunden baserat på en inventering av befintlig
utrustning samt servicebehovet av denna.

Kyla och värme
Rätt valda och underhållna kylsystem är energieffektiva och håller temperaturen stabil
oavsett förutsättningarna utomhus.
Våra kyllösningar inkluderar traditionell luftkylning och
processkyla för byggnader, industrier och speciallokaler som
datacenter, kylrum och ishockeyarenor. Genom att planera
och göra en korrekt integrering av kylsystem med tekniska
processer möjliggör vi besparingar av både investeringsoch driftskostnader. Som en produktoberoende partner
hjälper vi våra kunder att välja optimala, produktionseffektiva och miljövänliga system och lösningar. Vi tar
hand om lagstadgade skyldigheter på uppdrag av våra

kunder, såväl miljökrav som läckagekontroll och årligt underhåll. Vårt nätverk av kyltekniker tar ansvar för kylsystemen
under hela livscykeln, från installation till återvinning.
Vi har nödvändiga certifikat och behörigheter för att arbeta
enligt gällande myndighetskrav. Vi arbetar utgående från
vilka köldbärare som kommer att användas i framtiden och
installerar och moderniserar kylutrustning enligt dessa.

Fördelar med
värmepump
Värmepumpen ger en effektiv, pålitlig och bekväm
uppvärmning till låg kostnad som dessutom
utnyttja ren och förnybar energi från solen.

Bergvärme
För att ta vara på den solenergi som lagrats i berggrunden
borras ett djupt hål i berget. Borrhålet kallas även energibrunn.
Energin hämtas från en vätska som cirkulerar från borrhålet till
värmepumpen och tillbaka ner i borrhålet igen.

Luftvärme
Luft/vatten-värmepump utvinner energi ur utomhusluften och
distribuerar den som värme i huset via ett vattenburet värmesystem med element eller golvvärme. Denna värmepump kan
dessutom producera varmvatten.
Luft/luft-värmepump utvinner energi ur utomhusluften och
distribuerar den i form av uppvärmd luft som sprids med hjälp
av en fläkt. Genom att installera denna typ av värmepump håller
du ditt inomhusklimat friskt och rent. Många modeller fungerar
även som air condition under sommarens varmaste dagar. Dessa
värmesystem är helt fristående och enkla att installera.
Vi installerar och servar värmepumpar av olika fabrikat. Kontakta
oss så hjälper vi till med dimensionering och förslag på placering.
Vi kan även göra en besparingskalkyl åt er.

018 222 30

Ett stabilt företag med resurser, metoder och
kompetens för att utföra alla typer av professionella
städtjänster till företag och fastighetsägare.
Kontraktskunder erbjuds även att handla i vår
butik till rabatterade priser.
Vi jobbar med hög service och kvalité,
är certificerade inom ISO-9001 (kvalitsledning)
och ISO-14001 (miljöledning) vilket
borgar för stort ansvarstagande både inom vårt
eget företag och gentemot våra kunder.
Vi erbjuder 100%
nöjd-kund garanti.

Godbyvägen 25, tel. 14 399

• www.jssuomi.fi

Vi städar ekologiskt
för miljön med unika
produkter från Sonett.

Städsystem i Mariehamn

