
Brænderservice
– vi sætter standarden!

Industri



Danmarks førende  
servicevirksomhed
Gastech-Energi er Danmarks største servicevirksomhed inden for varme- 

og procesanlæg. Derfor ved vi bedre end nogen, hvad oppetid og drifts-

optimering betyder. Uanset om der er tale om storindustri eller mindre 

produktionsvirksomheder. 

Vi er samtidig landets førende leverandør af avanceret brænderteknolo-

gi og andre varmeløsninger til industrien. Vi har over et halvt århundre-

des erfaring i at levere sikre, lønsomme og miljøvenlige energiløsninger 

til både erhverv og boligforeninger, fjernvarme og skoler.

• Brændere

• Kedler

• Strålevarme

• Luftopvarmning

• Proces

Brænderservice er 
en kernekompetence
En af vores kernekompetencer er servicering af brændere. Vi optimerer 

driften i overensstemmelse med vores kunders behov. Derfor tilbyder vi 

også markedets bedste serviceordning for industrien. 

Vores industriservice-team omfatter flere end tyve specialuddannede 

servicemontører med årelang erfaring med forbrændingsteknik, for-

skellige brændere og styringer. Servicemontørerne er fordelt over hele 

landet, så det sikres, at der altid er kortest mulig transporttid, uanset 

hvor vores kunders virksomhed er placeret.

Servicemontørernes biler er komplette, rullende værksteder, der  

medbringer alle gængse reserve- og sliddele, så eventuelle reparationer 

kan udføres på stedet. 

Industriservice

Danmarks førende
servicevirksomhed

Vi sørger for, at det  
hele fungerer optimalt  
– uanset brændertype

Industriservice i topkvalitet kræver drivkraft, 

transparens, fleksibilitet og omfattende teknisk 

ekspertise. Vi tilbyder alle disse i kombination med 

let tilgængelighed og hurtig, driftsikker levering 

af reservedele. Skrædder syede servicekoncepter 

sikrer, at brændersystemerne altid yder stabilt og 

på højt niveau – uanset fabrikat.



Landsdækkende døgnservice
• Døgnbemandet vagtordning – telefon 70 10 15 70

• 21 servicemontører fordelt over hele landet

• Tilkaldetid ned til 2 timer

• Egne værksteder og reservedelslager

Serviceaftaler

En drifts- og serviceaftale med Gastech-Energi defineres ud fra den 

enkelte virksomheds behov for driftsikkerhed. Tilkaldetiden kan være 

ned til to timer uanset tidspunkt på døgnet, og uanset hvor i landet 

virksomheden er beliggende. 

Vi tilbyder døgnvagt på både produktionsanlæg og rumopvarmning.

Vores servicemontører kan trække på viden fra vores egne interne  

supportcentre, hvor der indsamles information og erfaringer fra alle 

dele af branchen, så det sikres, at vi altid er opdateret med den nyeste 

tekniske viden på alle relevante områder. 

Dette sætter os i stand til at yde service på og levere reservedele til 

størstedelen af de brændersystemer der findes på markedet. 

Ligeledes kan vi tilbyde serviceaftaler både for anlæg installeret af os 

selv og af andre. Vi er fortrolige med langt de fleste fabrikater inden  

for både proces- og rumopvarmning.

 
Det tilbyder vi også
 

Som et naturligt supplement til industriservice tilbyder vi:

• Renovering af brændere og styringer

• Rådgivning 

• Udskiftning af brændere og kedler

• Optimering af styring og automatik

• Supervision på projekter

• Myndighedsbehandling

• Indregulering af varmestyringer

• Komplette kedelleverancer

• Projektleverancer

Center Syd 
6 montører

Center Nord 
6 montører

Center  
Sjælland  
9 montører



Gastech-Energi er Danmarks førende leverandør af avancerede brænder-

løsninger til industrien, hvad enten det drejer sig om rumopvarmning, 

procesopvarmning eller luftrensning. Vores løsninger spænder fra simple 

komponentleverancer til komplette energioptimerede systemløsninger 

med lavest mulige CO2 udledning.

Vi tilbyder samtidig markedets bedste industriservice ordninger med  

21 højtkvalificerede servicemontører konstant på vejene: 

• Døgnservice  

Serviceaftale med sikkerheds-, drifts- og energiøkonomisk eftersyn, 

inkl. arbejdsløn og kørsel med fri montørassistance ved driftsstop,  

24 timer i døgnet hele året, ekskl. reservedele.

• Dagservice 

Serviceaftale med sikkerheds-, drifts- og energiøkonomisk eftersyn 

inkl. arbejdsløn og kørsel. Dagservice med fri montørassistance ved 

driftsstop, inden for normal arbejdstid, ekskl. reservedele.

• Eftersyn 

Serviceaftale med sikkerheds-, drifts- og energiøkonomisk eftersyn 

inkl. arbejdsløn og kørsel, ekskl. reservedele. Ved driftsstop er  

arbejdsløn og kørsel efter regning.

Normal arbejdstid: 

Mandag – torsdag 8.00-16.30, fredag 8.00-13.30.

Kontakt vores industriservice afdeling på telefon 70 10 15 70 eller 

mail til industriservice@gastech.dk for nærmere oplysninger eller 

aftale om et uforpligtende møde, hvor vi kan fortælle mere om, 

hvad vi kan gøre for din virksomhed.

Industriservice 
aftaler 

Gastech-Energi A/S
Sindalsvej 8

DK-8240 Risskov      

www.gastech.dk
info@gastech.dk

Vallensbækvej 18F
DK-2605 Brøndby

Telefon +45 70 10 15 40
Telefax +45 87 42 59 00


