Tekniske totalløsninger

Vi leverer tillid, knowhow og gennemprøvede løsninger
El- og industri installation

Ventilation og indeklima

Energirådgivning

Blue-Tech A/S er rådgivende og
udførende installatører. Vi udfører
tekniske opgaver inden for elinstallation, industri, ventilation og
energirådgivning.
Blue-Tech A/S ønsker til en hver tid
at være den foretrukne og førende
tekniske samarbejdspartner, både
hvad angår projektledelse, teknisk
kompetence, effektivitet og kvalitet.
Blue-Tech A/S ønsker at være
blandt de førende med tekniske
løsninger, der kan være med til at
effektivisere og optimere
installationer og produktionsanlæg.
Se mere på blue-tech.dk

Ventilation og indeklima

INDEKLIMA

Døgnvagt 70 900 200

Vi går ikke på kompromis, når det kommer til
helbred og miljø. Vi servicerer alle former for ventilations- og klimaanlæg, samt udfører køleservice
af enhver art. Med vores mangeårige ekspertise
og erfaring, er du som kunde sikret en service af
højeste kvalitet. Hele døgnet rundt.

Vi hjælper dig, hvad enten der er tale om kontoret,
skolen, produktionen, butikken eller dit private
hjem.
Vi tilbyder skræddersyede serviceaftaler
som passer præcis til dit behov.
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Herunder også
El-tjek og -eftersyn
IT-installationer
Termografi af tavler og motorer

IV

Vi udfører installationsopgaver, som omfatter alt
fra en traditionel el-installation til meget avancerede styringer, samt alle former for el-installationer
i forbindelse med renovering, tilbygning og opførelse af nye bygninger.

Vi er specialiseret i
Fejlfinding på maskin- og
procesanlæg i enhver produktion.
PLC-programmering, styring, regulering
og optimering af maskin- og procesanlæg.

Døgnvagt 70 900 200

Energirådgivning

Vi yder kompetent rådgivning
inden for tekniske optimeringer
af el, ventilation, køl og klimaanlæg.
Vi har fokus på det gode indeklima,
og vi arbejder sammen med
dig om at finde de bedst
egnede løsninger
- både økonomisk og
klimamæssigt.

Find os på blue-tech.dk
Vi har døgnvagt og kan kontaktes 24/7 på
telefon 70 900 200.

Giv os et kald
og lad os være jeres
foretrukne samarbejdspartner.
- I vil ikke blive skuffet.

Du kan også finde os på Facebook og Linkedin.

Blue-Tech A/S er kåret som
Gazelle virksomhed i 2019.

