Referens – kontorsbyggnad
Fastighetsägare........................... Vasakronan
Vent entreprenad................ BT Ventilation AB
Objekt........................ Dragarbrunnsgatan 35
Stad...................................................Uppsala

Projekt:

Applikationer:

• Befintlig kontor i 2 plan, höst
2019
• Frågan direkt från Vasakronan
att använda Climate Recovery
• Ombyggnad ventilation till/
frånluft samt överluft

•
•
•
•

Besparingar:
minst 20% till slutkunden
minst 15% till entreprenören

Fördelarna från entreprenör

Tilluft
Överluftsdon
Kanal som ljuddämpare
Målat vita på plats

Referens – kontorsbyggnad
Vent entreprenör nackdelar (citat Magnus Mattila, BT Ventilation AB)
• Böj och T-stycken bygger lite mer C/C, vilket man måste tänka på i
planering/projektering.
• Essa i höjd och sidled när det handlar om små justeringar typ 5-10 cm
är svårt att få snyggt.
Vent entreprenör fördelar (citat Magnus Mattila, BT Ventilation AB)
Planering
• Proppa fram till kl. 10.00 pga pågående verksamhet, inget störande
arbete vid montaget.
• Överlägset i ROT- projekt!
• Bra dialog och mycket bra service från Climate Recovery och sen
Klimatgrossisten när vi behövde komplettera ordern.
Hantering
• Att ta emot få in materialet och lagra det inom byggnaden var
överlägset det traditionella sättet. Fick in en hel del i en trång hiss vilket
inte hade gått med spirokanaler!
• Inga skador på väggar i trapphus.
Montering
• 1 moment ingen isoleringsentreprenör att planera in.
• Lätta att hantera materialet i montaget.
• Slippa montaget av ljuddämparna.
• Att måla kanalerna utvändigt har gått bra.
• Montaget går på samma tid som plåtkanalen vilket innebär en
tidsbesparing och samordningsvinst samt att hyra av hjälpmedel
faller bort.
Summering:
• Det finns helt klart möjligheter att göra detta ännu bättre genom att
bli van vid materialet.
• Möjligt att vi skulle kunnat använda CR även på frånluften?

Våra montörer och jag var mycket
nöjd, båda med montaget och
framför allt logistiken. Vi har absolut
för avsikt att förtsätta välja CR i
kommande projekt.
-Magnus Mattila, Projektledare
			
BT Ventilation AB

