Stærke kompetencer
bag en stærk forretning

VVS Experten ApS har godkendt
kvalitetsstyringssystem og er medlem af
DS og VVS branchens garantiordning

VVS Experten ApS er etableret i 1975.
I 2000 købte Dan Pedersen virksomheden, som
på det tidspunkt havde syv medarbejdere.
Den nye ejers mål var at udvikle et stærkt fagligt
miljø og en sund forretning.
I dag vidner de mere end 30 medarbejdere og
etablering af GAS Experten ApS i 2006 om,
at målet er nået, men det får ikke ejeren til at
slappe af.

VVS Experten ApS
Energivej 2
8740 Brædstrup
Tlf: 7575 1184

“Vi får ordrerne hjem, fordi vi har mange kompetencer samlet under ét tag. Vi har godt fat i
både industrien, nybyggeriet og store projekter
og holder benhårdt fast i at tilbyde høj faglighed
og ekspertise. Det handler om at skabe værdi
og tryghed for kunderne, som til enhver tid skal
kunne regne med, at vi har indgående viden om
opgaven,” siger Dan Pedersen, der derfor fortsat vil udvikle VVS Experten og GAS Expertens
kompetencer og kundeportefølje.

GAS Experten ApS
Energivej 2
8740 Brædstrup

Service, sikkerhed
og godt håndværk

VVS Experten ApS
8600 Silkeborg
Tlf: 8684 5244 / 8682 8384
vvsexperten@mail.dk

Tlf: 7021 5070
gasexperten@mail.dk
Læs mere på www.vvsexperten.dk og www.gas-experten.dk
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Indgående viden
om boligbyggeri
VVS Experten ApS udfører vvs-opgaver af enhver
art og leverer altid arbejde af høj kvalitet. Vores
mange medarbejdere sikrer, at vi kan rykke hurtigt ud, hvis en skade pludselig er sket.
—— Rådgivning baseret på mange års erfaring 		
og indgående viden om VVS-faget
—— Udskiftning af varmesystemer og
vedligeholdelse af installationer ved 			
industri og private
—— Alle former for arbejde med blik og rør
—— Jordvarmeanlæg

Miljø og energi
Kravene til installationer i boligbyggeri er høje,
og vi gør os stor umage for hele tiden at være
opdaterede på området. Derfor har vi indgående kendskab til energi- og miljørigtige løsninger og følger nøje med i den nyeste udvikling
og lovkravene på området.

Vi servicerer også pillefyr; et billigt og co²neutralt alternativ til gas.

VVS Experten ApS har projektafdeling,
som løser opgaver i hele Danmark

GAS Experten ApS ordner
al gas-arbejdet

Vi har stor fokus på energirigtige løsninger og
blandt andet indgående viden om solceller og
jordvarme. Men vi vil være endnu bedre, for det
er et vigtigt område i disse år. Derfor deltager vi
i nyskabende og fremtidsrettede projekter og har
eksempelvis stået for flere løsninger i helt nye,
energirigtige huse.

Projektafdelingen arbejder blandt andet med:
—— Nybygning
—— Solceller
—— Jordvarme
—— Fjernvarme
—— Ventilation
—— Biobrændsel
—— Solvarmeanlæg
—— Gaskedler
—— Gasrørsinstallation

Hos GAS Experten ApS opstarter og indregulerer vi alle former for gasapparater.
Efterfølgende kan vi tilbyde service og vedligehold efter jeres behov og gældende lovkrav.

Vores opgaver i industrien er blandt andet:
—— Dimensionering af varmeanlæg
—— Projektering af vand/varme og ventilation
—— Montering af større kedelanlæg
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Samtidig følger vi udviklingen i byggeriet tæt og
søger konstant at være på forkant, så vi til enhver
tid kan opfylde bygningsreglementerne. Derfor
er vi naturligvis også langt fremme i forhold til
kravene til bygningsklasse 2020.

Vi er autoriseret og godkendt til at udføre gasinstallationer og gas-service. Foruden at være
servicepartner for DONG Energy og HMN Naturgas, servicerer vi også vores egne gas-kunder og
løser opgaver overalt i Jylland og på Fyn.
Industri & procesanlæg over 135 kw
Opstart og indregulering af kedler
Serviceaftaler
Eftersyn og servicering af gaskedler ved
private og i industrien

Gas kræver viden, erfaring og know-how
I 2006 etablerede vi GAS Experten ApS, da
VVS Experten ApS løste flere og flere gas-opgaver for både virksomheder og private. Vi ønskede
at tilbyde vores kunder det optimale kendskab til
gas - både fagligt og i forhold til lovkrav.
GAS Experten har fuld fokus på gas og kan
samtidig assistere mindre VVS-virksomheder med
de delopgaver, de ikke selv kan løse.
Vi har siden opkøbt flere mindre gas-virksomheder og skabt et stærkt fagligt miljø.
GAS Experten ApS har derfor et hold erfarne
og kompetente medarbejdere, der kan løfte alle
udfordringer på området.

