
Klima- og  
velfærdsløsninger
– til virksomheder,  
kontorer og 
forretninger. 

Klima-screening s.3
Ventilation s.5

Vedligehold s.5



Reducer CO2-aftrykket og styrk  
virksomhedens økonomi gennem  
energimæssige forbedringer

Din virksomheds CO2-aftryk afhænger 

både af bygningens klimaskærm og 

de energiforbrugende installationer. 

Energiforbruget giver også store 

omkostninger på driftsbudgettet. Derfor 

er det en god idé at optimere både 

bygningens isolering, ventilation, maskiner 

og varmeinstallation. Her kan være store 

gevinster for klimaet – og mange penge at 

spare.

 

Det hjælper vi med. Faktisk ser vi det som 

vores vigtigste opgave at rådgive om og 

implementere energimæssige løsninger, 

der både reducerer CO2-udslippet og sikrer 

besparelser og optimering af driften. 

Det forbedrer altså bundlinjen, samtidig 

med at din virksomhed får en grønnere 

profil! 

Som specialister kan vi  
hjælpe dig med at opnå: 

• CO2-reduktion via energioptimering 

Få et mindre CO2-aftryk ved at forbedre 

udnyttelsen af energien. For eksempel 

ved bedre isolering, udnyttelse af 

overskudsvarme og optimering af anlæg.  

• Ressourcebesparelser 

Opnå besparelser ved at bruge ny teknologi. 

Udskift og forny f.eks. termostater, 

ventilation, elmotorer, energisparepumper, 

berøringsfrie armaturer m.fl.  

• Øget driftsikkerhed 

Bliv sikret mod dyre nedbrud og driftsstop 

gennem løbende service og overvågning af 

dine energiforbrugende installationer. 

Fra screening til færdig løsning 
Uanset om vi på baggrund af vores klima-

screening af virksomheden, anbefaler 

renovering af klimaskærm og eksisterende 

anlæg eller udskiftning til nyt, så følger 

vi anbefalingen til dørs og dokumenterer 

de opnåede besparelser i CO2-aftryk og 

økonomi.

Vi klarer projektet fra rådgivning over 

projektering, til det færdige anlæg står 

monteret og indreguleret og naturligvis også 

den efterfølgende resultatopfølgning, 

service og vedligehold. 

Vi skaber enkle 
løsninger  
på komplekse 
opgaver!
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Klima-screening
– vejen til effektiv 
CO2-reduktion og 
bedre økonomi 

• Klimaskærm 

– Vinduer 

– Døre 

– Murværk 

– Isolering 

• Installationer – varmeanlæg 

– Pumper 

– Ventiler  

– Afkøling  

– Vejrkompenserende styring  

– Kedler/fjernvarmeinstallation  

– Driftsparameter  

– Isolering  

• Installationer – ventilationsanlæg 

– Ventilator type  

– Luftmængder  

– Genvinding  

– Styring  

– Driftsparameter  

• Belysning 

– Lyskilder (type og effekt) 

– Driftsparameter  

• Vand 

– Isolering af rør 

– Temperatur 

– Varmtvandsbeholder/veksler 

– Cirkulationspumper 

– Forbrug (armatur-/sanitetstjek) 

– Normkrav

Vi tilbyder klima-screening af din virksomhed.  

Vi gennemgår hele bygningens klimaskærm, alle dine 

anlæg og udarbejder en rapport med bygningens  

CO2-aftryk og anlæggenes tilstand. Rapporten 

indeholder en handlingsplan med forslag til 

forbedringer, der kan nedbringe virksomhedens  

CO2-aftryk, spare på energien og sikre en mere 

økonomisk drift af virksomhedens anlæg. 

Vi vejleder også gerne om, hvordan du kan opnå et 

grønnere regnskab, og hjælper med hvordan du søger 

om eventuelle tilskud. 

Ved en klima- 
screening  
gennemgår  
vi bygningens:

Vi hjælper jer med at  
nedbringe jeres CO2-aftryk via 
gennemtænkte løsninger!

bedrebad.dk



Professionel Energirådgivning 
Bedre Bad – Bedre Energi kæden uddanner, som de 

eneste, Certificerede Energivejledere. Uddannelsen foregår 

på BBA Akademiet i tæt samarbejde med Teknologisk 

Institut. 

Som Certificerede Energivejledere yder vi kompetent og 

uafhængig, faglig rådgivning. 

Lad os rådgive dig om mulige energiforbedringer med 

henblik på at reducere dit CO2-aftryk og opnå bedre 

energiudnyttelse – og besparelser. 

Ved projektering anvender vi nyeste teknologi og 

programmer – eksempelvis CAD. Det giver mulighed 

for løbende at illustrere og tilpasse energianlæggets 

udformning og størrelse. 

Klimavenlige energikilder
Du har gode muligheder for at nedbringe din virksomheds 

CO2-aftryk ved at producere din egen energi. Dermed 

sparer du også store beløb på energiomkostningerne. 

Brug vores viden – og få professionel rådgivning om de 

bedste løsninger til netop din bygning. 

• Udnyt spildvarme fra produktionen   

Mange steder sendes varmen fra produktionen blot ud i 

det fri. En varmeveksler kan opsamle varmen og udnytte 

den til opvarmning andre steder i virksomheden.  

• Spar med et varmepumpeanlæg   

Ofte er der mulighed for at etablere et 

varmepumpeanlæg, hvor spildvarme kan genbruges.  

• Øget komfort med cirkulationspumper  

Intelligent cirkulation af varme- og brugsvand nedbringer 

CO2-aftrykket og elregningen. Samtidig øger det 

komforten i hele bygningen.  

• Bedre indeklima  

Når du får energioptimeret din virksomhed, får du ofte 

også et bedre indeklima. 

Kompetent rådgivning  
til din virksomhed Med vores løsningsforslag 

får din virksomhed:

• Reduceret CO2-aftryk, omkostninger og energiforbrug 

• Enkelthed i driftanlæg 

• Effektivitet og større ydeevne 

• Pålidelig drift 
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De seneste år har ventilation, klima og procesudsugning 

gennemgået en rivende udvikling. Der er kommet et utal af 

nye, avancerede produkter. 

Når din virksomheds produktion er unik, skal installationerne 

også være det. For funktionaliteten skal være i top. Derfor 

udvikler vi individuelle løsninger. Det sikrer, at dit anlæg er 

optimeret til præcis de opgaver, der er i virksomheden. 

Ventilation og Indeklima
Et godt indeklima giver en god arbejdsplads – i produktionen 

og laboratoriet såvel som i mødelokaler og kontorlandskab. 

Mange steder er der problemer med træk, for høje 

temperaturer eller problemer med luftfugtighed. Vi er 

specialister i at afdække indeklimaproblemer. Gennem en 

nøje analyse klarlægger vi årsagerne til problemerne og 

kommer med konkrete løsningsforslag. 

Løsningsforslagene er altid udarbejdet præcist til din 

virksomhed – uanset om det er et simpelt udsugningsanlæg 

eller et avanceret klimaanlæg med styring af temperatur og 

luftfugtighed via webbaseret automatik.

Service – billigere drift og længere levetid 
Ventilations-, klima- og udsugningsanlæg bør serviceres 

regelmæssigt. Det sikrer en økonomisk drift og længere 

levetid på anlæggene. 

Ofte er anlæg ikke indreguleret korrekt. Det nedsætter 

funktionen, forringer indeklimaet og øger både 

energiforbrug og CO2-udslip. 

Når vi servicerer installationer, udarbejder vi altid en præcis 

rapport og gør opmærksom på mulige forbedringer og 

optimeringer. 

Service på ventilationsanlæg udføres i henhold til VENT-

ordningens regler om effektiv udnyttelse af energi og et 

bedre og sundere indeklima. Læs mere på www.vent.dk 

Vi tilbyder serviceeftersyn på alle former for ventilations-, 

klima-, VVS- og automatikanlæg. Vi kan også tilbyde 

løbende styring og overvågning af kørende anlæg – det 

sikrer optimal ydeevne og driftsøkonomi. 

VVS
Vi er specialister i projektering og installation af 

energirigtige ventilations-, varme- og vandinstallationer. 

Gennem konstruktiv dialog finder vi den rigtige løsning til 

dig på et nyt ventilationsanlæg, kedelcental, trykluftsanlæg 

eller velfærdsrum. 

Vi er autoriserede VVS-installatører, så du kan stole på 

kvaliteten af vores arbejde uanset om det gælder service, 

gas, vand, energi, ventilation el.a. 

Blik, tag og facade
Vi udfører alt blikarbejde. Tagrender, nedløb, inddækning, 

facader, kviste og tage. 

Industri-installationer  
– skræddersyet til opgaven

En fast serviceaftale sikrer 
billigere drift og længere levetid 

Vi indgår gerne aftale om faste 

serviceintervaller på dine tekniske 

installationer. Aftalen kan f.eks. indeholde 

funktions- og tilstandskontrol af: 

• Ventiler

• Styringer/drifture

• Pumper

• Beholdere

• Blandingsbatterier/sanitet

• Ventilation

• Filtre

• Tag-afvanding

• VVS-installationer

Vedligehold  
din virksomheds  
installationer

bedrebad.dk



Hos Bedre Bad – Bedre Energi laver vi mange 

badeværelser/velfærdsrum til virksomheder, 

boligforeninger, offentlige institutioner m.m. Vi 

tilbyder flot designede og funktionelle løsninger, 

der er skræddersyet til brugssituationen.

• Fokus på funktionalitet  

Uanset om der er tale om en løsning til 

institution, hotel, produktion, administration 

eller møde- og konferencefaciliteter, tager 

vi udgangspunkt i det individuelle behov. 

I samarbejde med dig skaber vi en lækker 

løsning med optimal funktionalitet, hygiejne og 

minimalt vand- og energiforbrug  

  

• Mindre vand og energiforbrug  

Vores fokus på mindre forbrug af vand 

og energi gælder også for bad, toilet og 

velfærdsrum. Vi tilbyder løsninger, hvor vand 

og energiforbruget er væsentligt reduceret: 

Berøringsfrie armaturer med automatisk åbne-/

lukkefunktion og fastindstillet vandtemperatur; 

vandbesparende toiletter og brusere samt 

toiletter med duschfunktion.  

• Sikker projektstyring  

Vi påtager os den totale styring af dit projekt. 

Uanset om det er total renovering eller mindre 

modernisering. Vi har eksperter inden for alle 

faggrupper, og I har kun én kontaktperson 

under hele forløbet. Vi sikrer, at I får den bedst 

mulige proces, og sørger for at tid og regler 

overholdes.

Velfærdsløsninger

Etablering af genvinding på ventilation

Besparelse kWh/år Besparelse kr./år CO2-reduktion kg./år

149.123 126.754 30.570

Forudsætning: Luftmængde: 5000 m3/h. Drifttid/år: 6200 timer/år.  
Genvinding 85%. Naturgas som varmekilde.

Udskiftning af cirkulationspumpe 7,8 m3/h

Besparelse kWh/år Besparelse kr./år CO2-reduktion kg./år

8.449 12.674 2.558

Forudsætning: 1,5 kr. pr. kWh.

Udskiftning af varmtvandsbeholder 2000 liter

Besparelse kWh/år Besparelse kr./år CO2-reduktion kg./år

3.311 2.483 678

Forudsætning: Δt mellem beholder og teknikrum = 45°C.  
Drifttid 8760 timer/år. Naturgas som varmekilde.

Udskiftning til Inline rørinstallation

Besparelse kWh/år Besparelse kr./år CO2-reduktion kg./år

26.109 22.193 5.891

Forudsætning: Cirkulationsledning 110 m. 55’ varmt vand. Naturgas som varmekilde.

Eksempel på mulighed for årlig C02-reduktion  
og økonomisk besparelse.
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Erhverv i alle afskygninger

bedrebad.dk

Som specialister kan vi hos Bedre Bad – Bedre Energi levere 

velfungerende bad- og toiletfaciliteter, energioptimering og forbedre 

indeklimaet for alle typer bygninger – uanset hvor speciel eller hvor 

omfattende opgaven er. 

I virksomheder bruger mange mennesker de 

samme velfærdsrum, bad- og toiletfaciliteter. 

Derfor er det vigtigt at tænke på høj hygiejne. 

Det kan nemlig reducere antallet af sygedage 

blandt medarbejderne, når der er mindre risiko 

for at overføre bakterier.

Mange mennesker = større krav til hygiejnen

Det gør vi blandt andet med løsninger, hvor 

både armaturer og toiletter er berøringsfrie. 

Herved skaber vi et rum, der både er rart at 

bruge og nemt at holde rent. 



Jeres professionelle 
erhvervspartner
Få overblik over energiforbruget og CO2-aftrykket i din 

virksomhed, og lad os rådgive dig om optimering og 

forbedringer, der kan ses på bundlinjen. Vi kan hjælpe med 

energioptimering, ventilation og klima, industriinstallationer 

og velfærdsrum.

Viby VVS & Blik ApS er BBA certificeret 

Energivejleder og BBA Certificeret 

vådrumsinstallatør. 

Vores højt motiverede medarbejdere står klar 

til at servicere jer. Den daglige drift varetages 

af Thomas og Lene Eggertsen.

Vi glæder os til at betjene jer.

Viby VVS & Blik ApS

Viby VVS & Blik ApS 
Viby VVS & Blik ApS er en servicevirksomhed med mere 

end 40 års erfaring inden for VVS-, Blik- og Energiløsninger. 

Vores professionelle tilgang er din sikring for god 

rådgivning, høj kvalitet, god service og ”enkle løsninger på 

komplekse opgaver”. Uanset om jeres behov er etablering 

af nyt anlæg eller renovering af eksisterende, er det 

væsentligt at få klarlagt alle ønsker og behov. I dialog med 

jer afdækker vi jeres behov på den aktuelle opgave. Med 

dette afsæt, i vores solide teoretiske baggrund og mange 

års erfaring, finder vi den rigtige løsning på opgaven. Vi 

står for alt: Fra rådgivning over projektering til det færdige 

projekt står klar.

Kontakt os allerede i dag!

Viby VVS & Blik ApS

Fabrikvej 8 

8260 Viby J 

info@viby-vvs.dk

Fax: 86 28 21 35

Tlf. 86 29 29 35

Vores professionelle tilgang er  
din sikring for god rådgivning,  
høj kvalitet og enkle løsninger  
på komplekse opgaver.”

Vi er klar til at skabe  
klimavenlige resultater for jer!

For mere information – se vores hjemmeside bedrebad-viby.dk
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