CH Vent AB
Lundby Gårdsgata 3
721 34 Västerås

Om CH Vent AB
CH Vent AB är ett expansivt heltäckande företag inom ventilationsbranschen.
Våra arbetsområden innefattar: montage, luftinjusteringar, kanalrensningar, OVK-besiktning, styr &
regler mm.
Vi arbetar ofta med problemlösningar som leder till ett eget förslag på konstruktion. Vi arbetar också
med konventionella total- och generalentreprenader mot bygg- och fastighetsbolag. Geografiskt så
verkar vi inom hela Mälardalsregionen, med tyngdpunkten i Västerås och Stockholm.
Genom dotterbolag Reglera AB så kan vi utföra alla typer av elinstallationsarbeten, felsökningar,
framställande av automatikskåp, styr & regler mm.
Reglera AB är ett registrerat elinstallationsföretag med egenkontrollprogram.
LEDNINGSSYSTEM (Kvalité, Miljö och Arbetsmiljö)
Vårt ledningssystem följer standarderna ISO 9001 och ISO 14001, men är även kompletterade för att
klara de krav som gäller specifikt för vår bransch. Vi arbetar kontinuerligt för att hela tiden förbättra
och effektivisera vårt arbete och för att följa med i den tekniska utvecklingen.

OBLIGATORISK VENTILATIONSKONTROLL (OVK)
Vi har behörighet för att utföra OVK-besiktningar med kvalificerad behörighet Riks -K.

FÖRSÄKRING
Vi har försäkring enligt AB 04/ABT 06 kap.5 § 22/23. Försäkringsgivare är LF Bergslagen.
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Ersättning:
Servicetekniker: 500: - / h ex moms.
Ventilationsmontör: 500: - / h ex moms.
OVK besiktningsman: 600: - / h ex moms.
Luftinjusterare: 600: - / h ex moms.
Styrelektriker: 650: - / h ex moms.
Elektriker: 550: - / h ex moms
Projektledning: 700: - / h ex moms.
.
Servicebil Zon 1 (inom Västerås): 100: - / h ex moms.
Servicebil Zon 2 (30km runt om Västerås): 150: - / h ex moms.
Servicebil Zon 3 (längre än 30km runt om Västerås): 170: - / h ex moms.
Materialpåslag: +10% på bifogad leverantörsfaktura.
UE påslag: +10% på bifogad leverantörsfaktura.

Kontaktperson

Niclas Sandqvist
Mail: niclas@chvent.se
Mobil: 070-790 19 20
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