Profil

Gastech-Energi
Førende i varmeteknologi
til boliger og industri

Om os

Varme værdier
Historien
Gastech-Energi A/S er Danmarks førende salgs- og servicevirksomhed inden for varmeløsninger til både private boliger og erhvervsvirksomheder. Vores rødder går tilbage til olieselskabet BP, som vi var en del af frem til 1992. Vi har således mere end et halvt århundredes
erfaring at trække på, når det gælder energiøkonomiske og miljøvenlige opvarmningsløsninger, der sikrer minimal CO2 udledning.

Værdigrundlag
Hos Gastech-Energi sidder vi ikke med hænderne i skødet og venter på, hvad andre gør.
Vi ønsker at være forrest, når det drejer sig om ny teknologi til glæde for vores kunder og
gavn for miljøet. Virksomhedens kerneværdier bygger på gensidig respekt, ansvarlighed,
troværdighed, åbenhed og professionalisme.

Visioner
Vi stiller store krav til os selv og til de produkter og løsninger, vi leverer. Det har vi formuleret i nogle meget enkle visioner, som danner grundlag for alt, hvad vi foretager os:
	Vi ønsker at være markedets førende leverandør af varmeløsninger til boliger
og industri.
Vi vil tilbyde markedets bedste komponenter og de bedste tekniske løsninger.
	Vi ønsker at have markedets bedste og mest komplette vidensportal til gavn for
medarbejdere og samarbejdspartnere.
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Organisationen
Strukturen i vores organisation er bevidst gjort så flad som muligt. Det sikrer en
hurtig og effektiv kontakt imellem vores salgs- og serviceafdelinger og markedet. Det er samtidig en struktur, som sikrer optimalt samarbejde og kontakt på
tværs af afdelingerne til glæde først og fremmest for vores kunder.
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Varme i boliger
Gastech-Energi er markedets førende leverandør af komplette opvarmningsløsninger til
boliger – primært inden for naturgas og energiøkonomiske eldrevne varmepumper. Det er
en position, som vi arbejder benhårdt på at fastholde ved til stadighed at tilbyde markedets
absolut bedste løsninger. Vores engagement slutter ikke, når varmeanlægget sættes i drift.
Vi tilbyder også markedets mest komplette serviceprogram - en tryghed for kunden. Til
eksempel kan vi tilbyde en serviceordning, hvor alle omkostninger er indeholdt (eftersyn,
eventuelle reservedele og udkald) i op til 15 år. Man kan næsten kalde det en garanti!

Boligsalg
Vores afdeling for boligsalg beskæftiger sig udelukkende med salg af varmeanlæg – gasfyr,
solvarme og varmepumper – til private boliger, institutioner og visse typer af erhvervsmæssige anlæg.
Vi mener, at en moderne gaskedel eller varmepumpe er den optimale måde at reducere
CO2-udledningen og samfundsmæssigt optimere vort energiforbrug med den teknologi, vi
har i dag.

Billigere varmeregning, større tryghed
Gastech-Energi tilbyder Geminox naturgaskedler, CTC varmepumper og løsninger med
solvarme til ethvert behov. Til store boliger, små boliger og til behovet midt imellem. Vi er
ikke nødvendigvis de billigste på markedet. Til gengæld kan vi garantere dig, at du mærker
forskellen med det samme på varmeregningen. Læg hertil den tryghed, som vores serviceprogram giver, og bevidstheden om, at du har investeret i den bedste og mest miljørigtige
løsning på markedet.

landsdækkende beredskab
beredskab
landsdækkende

Boligservice
Boligservice
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Varmeservice
Gastech-Energi har, som den eneste servicevirksomhed i Danmark, et landsdækkende beredskab af veluddannede servicemontører, der er parate til at rykke ud,
når der opstår behov. Uanset om det drejer sig om varmeanlæg i private boliger
eller erhverv.

Boligservice
Gastech-Energis serviceordning tilbydes alle kunder, der har købt en varmeløsning hos os.
Men familier eller virksomheder med et nyt anlæg fra andre leverandører eller med et ældre
gasfyr kan også tegne en serviceaftale.
Har du en serviceaftale med os, kan du forvente at få ordnet ethvert problem med dit
naturgasfyr eller din varmepumpe på en professionel måde, så hurtigt det praktisk lader sig
gøre.
Vores Boligservice-kundecenter er i fyringssæsonen bemandet en stor del af døgnet, og
tager mod opkald fra servicekunder, der har spørgsmål eller problemer. Er der tale om et
problem, der ikke kan klares over telefonen, rykker en af vores 60 boligmontører, fordelt
over hele landet, ud og foretager det fornødne.
Boligservice opretholder løbende kontakt til alle vores servicekunder og sørger for, at der
regelmæssigt foretages eftersyn af varmeanlæggene.

Varmegaranti
Som servicekunde hos Gastech-Energi får du markedets bedste serviceordning: En tryghedsaftale i op til 15 år på Geminox gasfyr og CTC varmepumper. Aftalen sikrer dig frie
servicetilkald ved driftsstop, løbende eftersyn af anlægget og nødvendig udskiftning af alle
reservedele. Alt indeholdt i serviceprisen.
Vi kalder det ”Total Tryghed”,
for det er præcis det, vi tilbyder.

Total
d
Tryghe

Industri

Varme i industrien
I industrien findes der ingen standardløsninger. Hvert enkelt projekt er unikt og skal designes fra bunden til den pågældende opgave. Vi har specialiseret os i at levere komplette
industrielle projekter i eget design, og vi er i al beskedenhed Danmarks førende leverandør
af avanceret brænderteknologi til alle grene af industrien. Med andre ord, vi har baggrunden i orden, når vi siger, at der næppe findes den proces, der ikke kan optimeres.

Kernekompetencer
Gastech-Energi besidder markedets mest omfattende knowhow omkring varme. Vi tilbyder
industrien en række kompetencer, som kan sikre en optimal omsætning af en række energikilder til varme, i særdeleshed udnyttelse af spildprodukter og dermed energioptimering. Vi
tilbyder blandt andet:
Design, konstruktion og optimering af alle former for varmeanlæg.
Forbrændingstekniske løsninger til luftrensning, luft-, vand- og dampopvarmning.
Integration af disse løsninger i bestående anlæg.
Vores kernekompetencer er afbrænding af flydende og gasformige brændsler med positiv
brændværdi – for eksempel gasolie, svær fuelolie, spildolier, naturgas og andre gasser, inkl.
spildgasser.

Industrisalg
Vores afdeling for industrisalg er bemandet af erfarne ingeniører og konstruktører, som er
i stand til at yde topkvalificeret rådgivning og bistå ved projektering og installering af alle
former for varmeanlæg. Indsatsen dækker hele spektret fra enkle komponentleverancer til
komplette systemløsninger – i Danmark såvel som internationalt.
Alle løsninger designes på vores eget avancerede CAD-system. Det sikrer en optimal løsning
uanset opgaven. Samtidig giver det den unikke fordel, at den enkelte systemløsning altid er
fuldt dokumenteret og altid sidenhen kan ajourføres, optimeres eller udbygges.
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Varmegaranti
Med en varmeløsning fra Gastech-Energi får du garanti for en reduktion af virksomhedens energiforbrug på minimum 20% i forhold til en traditionel løsning
– til glæde for bundlinjen og gavn for miljøet.

Industriservice
Gastech-Energi tilbyder markedets bedste serviceordning for industrien. Afdelingen for
industriservice omfatter flere end 20 erfarne industrimontører, fordelt over hele landet.
Montørbilerne er komplette rullende værksteder, og alle vores medarbejdere er specialuddannede industrimontører.
En drifts- og serviceaftale med Gastech-Energi defineres ud fra tilkaldetid, der igen bestemmes af den enkelte virksomheds behov for oppetid. Tilkaldetiden kan være ned til en time
uanset tidspunkt på døgnet, og uanset hvor i landet virksomheden ligger. Der er døgnvagt
på både produktionsanlæg og rumopvarmning.
Din virksomhed har mulighed for at indgå andre typer aftaler, baseret på, hvilken økonomi
du ønsker i aftalen. Vi kan tilbyde serviceaftaler både for anlæg installeret af os selv og af
andre virksomheder, og vi kender de fleste fabrikater inden for såvel proces- som rumvarme.

Samarbejdspartnere

Verdens førende
leverandører
Gastech-Energi samarbejder med nogle af verdens førende leverandører af teknik og udstyr
inden for varmeteknologi. Det er din garanti for, at vi altid tilbyder den mest optimale løsning, uanset behovet.
Geminox

North American Manufacturing Co.

Kondenserende gaskedler i rustfrit stål fra

Procesbrændere til luftopvarmning,

1-400 kW. Varmtvandsbeholdere i rustfrit

incineratorer, smelteovne, hærdeovne og

stål samt solvarmeløsninger.

affaldsforbrænding.

CTC

Honeywell

Varmepumper – luft/vand fra 5-100 kW,

Gasventiler, regulatorer, kombiblokke,

jordvarmepumper fra 5-50 kW samt

tæthedskontroller, UV-scannere,

solvarmeløsninger.

flammeovervågning samt kontrolkasser.

Dunphy Combustion

Siemens

Brændere til letolie, sværolie, naturgas

Gasventiler, flammeovervågning, kontrol-

og biogas. Leveres til ét brændsel eller op

kasser samt elektronisk brænderregulering.

til fire forskellige brændsler simultant på

Gastech-Energi er Siemens Solution Partner.

samme brænder. 1-trin, 2-trin og modulerende med frekvensstyring af blæser fra 17

Eclipse Combustion
Procesbrændere til luftopvarmning,

kW-30 MW.

væskeopvarmning, incineratorer,
Bentone

smelteovne og hærdeovne.

Olie- og gasbrændere – 1-trins, 2-trins og
modulerende fra 5-3.200 kW.

SBM
Strålevarme.

rbr messtechnik
Ecom røggasmåleudstyr.

Kvalitetsprodukter
Optimale løsninger
Online Service
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Danmarks bedste
installatører
Et samarbejde der kan ses på bundlinjen
Som VVS-installatør vil vi gerne gøre din hverdag meget nemmere. Vi sælger kun kvalitetsprodukter, som du trygt kan lægge navn til at montere. Vi leverer lynhurtigt og kan tilbyde
markedets bedste service- og tryghedsaftaler på samtlige produkter til dine kunder. Det
betyder tilfredse kunder, mindre bøvl og en sjovere hverdag. Med andre ord; et samarbejde,
der kan ses på bundlinjen.

Online service
Som VVS-installatør tilbyder vi også adgang til vores extranet.
Det er en online service, som du kan bruge til at holde dig opdateret
om de nyeste produkter, aktuelle priser og udviklingen inden for
markedet. Samtidig kan du drage fordel af vores salgsog marketingsupport, som konstant udvikler nye
salgs- og informationsmaterialer om vores produkter.

Hurtig levering
Med vores to lagre i henholdsvis Risskov i Jylland
og Brøndby på Sjælland, sikrer vi hurtig levering af alle
primære produkter og relevante reservedele. Det gør det
nemt for dig at yde en optimal service til dine kunder.
Gastech-Energi ønsker at være Danmarks førende leverandør
af varmeløsninger til boliger og industri. Det er derfor vi
samarbejder med verdens førende leverandører af komponenter
– og Danmarks bedste installatører af anlæggene,
nemlig dig!

Energi og miljø

Energi og miljø
Energibesparelser og miljøbeskyttelse er to sider af samme sag, og begreber som får en
stadig mere fremherskende plads i det moderne samfund. Gastech-Energi er på forkant
med den udvikling, og vi samarbejder med nogle af verdens førende leverandører af udstyr
til energibesparende og miljøvenlige varmeanlæg.
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Vi tilbyder forskellige CO2 besparende løsninger både til boliger og erhverv. Hvilken løsning,
der er mest hensigtsmæssig i det konkrete tilfælde afhænger af omstændighederne. Målet
er at mindske CO2 udledningen og energiforbruget mest muligt. Vi mener de bedste løsninger er: En moderne gaskedel, evt. kombineret med solvarme – eller en jordvarme/luft-vand
varmepumpe, evt. kombineret med sol.
Sammenligner vi med en ældre olie-/gaskedel eller fjernvarme er den store CO2 besparelse
i sigte – op til 75% i forhold til fjernvarme. En besparelse, der tillige også kan forrente investeringen. Det er godt for både miljø og pengepung.
Et eksempel
Årlig CO2 udledning for et hus med årligt varmebehov på 18.000 kW (gennemsnit i Danmark)
Ældre olie/gasfyr		

5.200 kg CO2

Ny gaskedel med sol

3.500 kg CO2

Fjernevarme (*)		

5.100 kg CO2

Varmepumpe		

1.750 kg CO2

Ny gaskedel		

3.800 kg CO2

Varmepumpe med sol

1.360 kg CO2

*

Jvnf. Energistyrelsen produceres 80% af fjernvarmen sammen med elproduktion og
72% af elproduktionen laves på kul/olie og gas.

Beskyt miljøet - Din beslutning
Forbedring af klimaet

Kontakt os for en nærmere vurdering af, hvordan en løsning fra Gastech-Energi
kan forbedre dit varmeregnskab, samtidig med, at du yder dit vigtige bidrag til
en forbedring af klimaet.

Erfaring og knowhow

Gastech-Energi er Danmarks førende leverandør af
varmeanlæg til boliger.
Vi er også førende, når det gælder avancerede brænderløsninger til industrien, hvad enten det drejer sig om
rumopvarmning, procesopvarmning eller luftrensning. Vi
leverer altid løsninger med et minimum af CO2 udledning og lave emissioner.
Vores løsninger spænder fra simple komponentleverancer til komplette systemløsninger – både nationalt og
internationalt.
Vores forretningsgrundlag bygger på mere end et halvt
århundredes erfaring og knowhow med varmeanlæg
og brænderteknologi. Dels som dansk repræsentant for
markedets førende producenter af udstyr – dels som
leverandør/samarbejdspartner for en række af landets
største og mest velrenommerede virksomheder indenfor
bygge- og anlæg samt industrien.
Vi tilbyder endvidere Danmarks bedste serviceordninger
med 80 servicevogne på vejene, klar til at bistå med
service og vedligeholdelse.

Gastech-Energi A/S
Sindalsvej 8
DK-8240 Risskov
www.gastech.dk
info@gastech.dk

Vallensbækvej 18F
DK-2605 Brøndby
Telefon +45 70 10 15 40
Telefax +45 87 42 59 00

