Bor du i en BRF byggd 1965
eller tidigare? Har ni fått en
underkänd OVK-besiktning?
Omnino är experter inom relining av ventilationsoch skorstenskanaler inom flerfamiljshus
Vi tätar era läckande ventilationskanaler och erbjuder totallösningar
på förbättringar och ombyggnader av fastighetens ventilation.
Med 25 år i branschen besitter vi större kunskap och erfarenhet
än de flesta. En av våra specialiteter är åtgärder efter
underkända OVK-besiktningar och läckande självdragskanaler.
Här kan vi erbjuda en effektiv och smidig lösning för en godkänd OVK.
Välkommen önskar Ingvar Asplund med personal.
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Frisk luft gör skillnad
och har stor betydelse för vår
hälsa. Hur mår du?

Med vår hjälp kommer du både sova och koncentrera
dig bättre. Med närmare 25 år i branschen besitter vi större
kunskap, rutin och erfarenhet än de flesta. Vi kan frisk luft.

Ventilation

Är du i behov av rengöring och rensning? Beroende på din anläggning
anpassar Omnino rengöringsmetoden så att bästa möjliga resultat uppnås.
Vi erbjuder rengöring med roterande borstar, tryckluftsrensning, högtrycksspolning med eller utan kem och hetvattensrensning. Vi rensar alla
typer av ventilationsanläggningar från små till stora, enkla till komplexa.

Skorstensrenovering med relining

Vid underkända OVK-besiktningar och läckande självdragskanaler utför vi
relining med effektiva och smidiga lösningar så att du skall få en godkänd
OVK. Omnino konverterar även självdragsventilation till mekanisk ventilation.
En effektiv ventilation håller syrenivån i din bostad på en bra nivå och tar
bort skadliga ångor och lukter från grannarna.

Batterioptimering

Ett rent batteri är ett enkelt sätt att spara energi på. Ett försmutsat batteri
klarar inte att överföra värme eller kyla lika effektivt. Omnino utför
rengöring och energioptimering av värme- och kylbatteri, korsvärmeväxlare och roterande värmeväxlare. Vi kan erbjuda traditionell rengöring
eller energioptimering samt efterskyddande behandling.

Läckagemätning

Dagens allt hårdare krav på energispar ställer höga krav på ventilationsanläggningar i hus. En läckande ventilationsanläggning förbrukar mer energi
för att uppnå det beräknade luftflödet. Ett läckande hus förbrukar mer energi
då värme och kyla har möjligheten att ta sig både in och ut. Omnino utför
mätning av lufttäthet i ventilationsanläggningar, rum och fastigheter.

Omnino är ett certifierat
rensningsföretag inom RSVR
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