Gennemtænkte løsninger
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VI LANCERER
EN HELT NY KATEGORI

VORES NYHED
ER EN SIKKER
VINDER
Nu udvider vi vores brede produktprogram med de nyeste modeller
inden for luft til luft-varmepumper, så vi dækker endnu en kategori
inden for bæredygtige og økonomiske varmeløsninger. Med Fighterserien kan du nemt dække dine kunders behov og finde præcis den
type luft til luft-varmepumpe, der passer til projektet.

L U F T T I L
L U F T
VA RME P UMP E

Mere end et produkt

Den nyeste teknologi

Når du vælger Vølund Varmeteknik som samarbejdspartner, får du ikke bare et produkt. Du får en lagerførende samarbejdspartner, der varetager dine
interesser, når det handler om at levere kvalitet
fra start til slut. Uanset hvilket Fighter-produkt du
vælger, får du rådgivning og support til korrekt
dimensionering og projekteringen.

Fighter-serien er skabt med henblik på,
at du kan tilbyde dine kunder den nyeste
teknologi, specielt udviklet til det nordiske
klima. Fighter luft til luft-serien er blandt
de bedste på markedet, når det handler
om kvalitet, energieffektivitet og driftssikkerhed.

Du kan se det komplette udvalg
af den helt nye Fighter-serie
på volundvt.dk
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Vølund Varmeteknik

Den helt nye Fighter-serie

Nem installation
Altid på lager
Ny stor produktserie
Support og rådgivning
Nyeste teknologi

Lydsvag – helt ned til 20 dB
Wifi/SMS ready
A++ og A+++
Ydelser op til 7,7 kW
Miljøvenligt R32 kølemiddel
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VI STÅR STÆRKT
I ALLE KATEGORI
Vølund Varmeteknik er specialiseret i at udvikle bæredygtige
og økonomiske varmeløsninger til både private og erhverv.
Det har vi gjort gennem mere end 140 år, og i dag tilbyder vi
som lagerførende totalleverandør et bredt udvalg af energieffektive, driftssikre og miljøvenlige løsninger i alle kategorier.

Varmeløsninger
til alle typer kunder
Uanset om du arbejder med nybyggeri,
renovering, udskiftning af varmekilder eller
projektløsninger til erhverv og landbrug har
vi både produkter og ekspertise til at skabe
den bedste løsning.
Vores varmeløsninger er altid helhedsorienterede og skabt med sigte på, at du
med Vølund Varmeteknik som samarbejdspartner kan skabe effektive totalløsninger
af høj kvalitet til dine kunder.

Du kan altid se vores totale
sortiment inden for hver
kategori på volundvt.dk
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Vølund Varmeteknik
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Boligventilation

Varmtvandsbeholdere

Med sortimentet af boligventilationsanlæg
og varmepumper er dine kunder sikret høj
kvalitet og lydsvage installationer. Modellerne
kan skræddersys, og vi rådgiver altid om
korrekt dimensionering.

Vores store udvalg af varmtvandsbeholdere
er blandt markedets bedste, når det kommer
til kvalitet, holdbarhed og energieffektivitet.
Udvalget dækker både store og små behov.

Akkumuleringsbeholdere

Pillefyr, kedler og brændere

Suppler varmepumpe og pillefyr med vores
udvalg af specialudviklede akkumuleringsbeholdere. Den høje kvalitet og ydeevne sikrer
minimalt varmetab og sund driftsøkonomi.

Vores forskellige pillefyr er både bruger- og
installationsvenlige og kendetegnet ved lang
levetid, effektivitet og økonomisk drift.
Vi rådgiver selvfølgelig om dimensionering
og installation.

Luft-til-vand varmepumper

Jordvarmepumper

Vi tilbyder en bred vifte af driftsøkonomiske
og energieffektive luft-til-vand varmepumper
med mulighed for indbygget smart teknologi.
En populær totalløsning til private og erhverv.

Stort udvalg af effektive og moderne jordvarmeanlæg med høj driftssikkerhed. Vores
udvalg dækker både almindelige familieboliger og større erhvervsinstallationer.
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SPECIALISTVIDEN
I EN KATEGORI
HELT FOR SIG
Når du vælger Vølund Varmeteknik, vælger du meget mere end et
kvalitetsprodukt til dine kunder. Et samarbejde med os betyder nemlig
også en lang række fordele for dig som installatør. Vores store team
af specialister med både salgskonsulenter og teknisk support står til
rådighed telefonisk eller on site, uanset om du arbejder med nybyggeri,
energirenovering, projektbyggeri eller landbrug.
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Altid korrekt
dimensionering

Med dig
hele vejen

Vi kan bidrage med de nødvendige beregninger,
der sikrer kvalitet i slutresultatet. Vi er eksperter i
korrekt dimensionering, uanset størrelsen på projektet, så dine kunder altid får den mest optimale
varmeløsning. Bygningsreglementet og gældende
lovgivning er altid en del af vores arbejde. Det er
din garanti for, at løsningerne altid lever op til de
lovmæssige krav. Og jo tidligere du inddrager vores
specialistviden, jo bedre kan vi rådgive, yde faglig
sparring og teknisk support.

For os betyder det ikke noget, om opgaven er stor
eller lille. Dét, der er vigtigt, er, at du kan tilbyde
dine kunder den bedste løsning hver gang. Når
du samarbejder med os, sørger vi for, at du altid
står med den nyeste viden om alt fra produkt til
installation og efterfølgende service. Derudover
får du en række praktiske værktøjer til hverdagen,
uddannelse og træning, hurtig levering uden om
grossister, hjælp til markedsføring og meget mere.
Med andre ord: Vi er med dig hele vejen.

Vølund Varmeteknik
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Vi synes, det skal være så nemt som muligt at samarbejde med os.
Vi sidder klar til at tage en snak om samarbejde og fortælle mere om
vores produkter. Kontakt din nærmeste salgskonsulent og hør mere.

Vi kan aftale
et online møde

Vi kan besøge
din virksomhed

Vidste
du?

Vølund Akademiet tilbyder intensive kurser
i vores varmetekniske løsninger. Se mere på
volundvt.dk/installatoer/akademiet

volundvt.dk

Vi kan tage en
uforpligtende snak

09-21 . Varenr. 660048 . 5764

LAD OS
SAMARBEJDE

