
INFORMATION

A k t u e l l  i n f o r m At i o n  f r å n  b r A n s c h f ö r e n i n g e n  V V s  2 0 0 0  December 2008

B r a n s c h K l i p p

Ny konjunkturbedömning 
Den starka återhämtningen för svensk eko-
nomi gör att byggindustrin får ett lyft. 
Bostadsinvesteringarna vänder upp redan i 
år tack vare att ombyggnadsinvesteringarna 
ökar kraftigt. Fjolårets motor, anläggnings-
byggandet, har bromsat in och lokalbygg-
andet får det fortsatt motigt, visar årets 
tredje konjunkturprognos från Sveriges 
Byggindustrier.

Renoveringshandboken
Rolf Kling, VVS Företagen, vann i oktober 
Årets Innovationspris vid en ceremoni anord-
nad av Svenska Byggbranschens Utveck-
lingsfond. Rolf fick utmärkelsen för sitt pro-
jektarbete med Renoveringshandboken.

Hemmets mest skadedrabbade rum
Svenska villaköpare prioriterar nyrenoverade 
kök och badrum (enligt en riksomfattande 
undersökning bland 2093 mäklare). Vad 
villaspekulanterna sällan tänker på, är att 
kök och badrum är de rum som orsakar mest 
problem och flest vattenskador. Av den enkla 
orsaken att husets vatteninstallationer är 
koncentrerade till dessa rum. Varje år kostar 
vattenskador försäkringsbolagen fem mil-
jarder kronor. Därför får ett intyg om Säker 
Vatteninstallation en allt större betydelse.

Hösten har varit hektisk på en av lan-
dets ledande Gymnasieskolor för VVS, 
Kavelbrogymnasiet i Skövde. Onsda-
gen den 27 oktober var det galapremiär 
för VVS-branschens Yrkesnämnds nya 
film ”Om klimat, miljö och energi”, som 
delvis är inspelad på Energiprogrammet 
och Kavelbrogymnasiet. 
Filmen handlar om klimat, miljö och energi. 
Samt vilka energikällor som finns, energins roll i 
samhället, hur klimatet påverkas av vår energi-
användning och en hel del tips om vad man kan 
göra hemma för att minska energiförbruk-
ningen. Samt VVS-montörens roll i energiför-
sörjningen.

Höstkonferens med många utropstecken
Den 1-2 nov samlades yrkeslärare på Energi-
programmens VVS-utbildningar till konferens på 

Billingehus i Skövde, med ett 30 tal lärare från 
Lidköping, Trollhättan, Uddevalla, Halmstad, 
Göteborg, Borås och Skövde närvarande. 
Under dessa dagar ventilerades provresultaten 
från yrkesexamen, nya läromedel, nyheter i 
Säker Vatteninstallation, VVS-YNs senaste 
satsning Branschrekommenderad skola, en 
rapport om gasers farligheter i samband med 
svetsning och avluftning m.m. 
En mycket givande konferens som avslutades 
med studiebesök på Kavelbrogymnasiet.

Årets stämma var som vanligt välbesökt med 
representanter från alla våra distrikt repre-
senterade. Stämningen var god och kunskaps-
intagen blandades med ordentliga skrattsalvor. 
 Styrelsen visade den fina marknadsföringen 
som gjorts under året. Vidare fick vi till livs några 
riktiga visdomsord från slutkunder om hur vi 
skall förbättra oss, taget ur en undersökning om 
hur medlemmarna uppfattar föreningens arbete. 

VVS-stämma med god framtidstro
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Medlemmarna var nöjda med både aktiviteter 
och resultat. Styrelsen fick också stämmans 
godkännande att lägga extra fokus under 2011 
på att höja branschens status och arbeta med 
mer information ut till skolorna. Som ett första 
steg hade stämman en mycket bra diskussion 
om hur VVS-yrket utvecklats under de sista åren 
med mer elektronik, datorstyrning - men också 
bristen på projektledare och ingenjörer. 

Vi skall sträva efter att samarbeta med andra 
organisationer, för att få ett så stort genomslag 
som möjligt. Mötet avslutades med en informativ 
föreläsning kring det nya i Branschreglerna 
Säker Vatteninstallation, som kommer att gälla 
från 2011. Konferensen avslutades med show-
blandad middag på Lorensberg med fler glada 
miner och mingel. Till ny ordförande för två år 
valdes Peter Garnbratt med acklamation.

Kavelbrogymnasiet 
i Skövde visar 

framfötterna igen

Undvik olyckor - arbeta  
säkert vid avluftning
I samband med avluftning av fjärrvärmerör 
uppkommer många allvarliga olyckor. Med sund 
riskbedömning, kunskap och genomtänkta 
säkerhetsåtgärder kan företag undvika olyckor 
som för med sig att installatören andas in kol-
monoxid, blir medvetslös och drabbas av 
brännskador i samband med avluftningen. För 
den som vill veta mer har VVS Företagen i sam-
arbete med Byggnads, tagit fram broschyren 
"Undvik olyckor - Arbeta säkert vid avluftning av 
fjärrvärmerör".

Bygg kommer att visa  
högst tillväxt närmaste året
Konjunkturinstitutets barometrar spår att 
byggsektorn kommer att uppvisa den starkaste 
tillväxten under det kommande året. Medan 
arkitektsektorn anses bli näst intill överhettad.
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Bli vinnare  
igen!
Vi har lärt oss att leva med och hantera 
snabba förändringar. Efter en bister låg-
konjunktur har de flesta av oss, med all rätt, 
känt en stark tro på en spirande högkon-
junktur. Även om signalerna om bättre tider 
får sig lite törnar på vägen. Vi vet att det 
blivit och blir en tuffare konkurrens på 
byggsidan. En annan sak är att överkla-
gandena på LOU-entreprenaderna också 
förskjuter byggstarterna. Men vi har lärt oss 
genom åren att hantverksbranscherna i 
allmänhet och vår bransch i synnerhet, vet 
hur man klarar tuffa tider. Och sätta nya mål 
för att göra våra jobb än mer eftertraktade 
och våra företag mer lönsamma igen.

Våga tänka i nya banor

En fråga som alltid är aktuell är vilka nivåer 
jag vågar ta ut på entreprenaderna. Jag är 
helt övertygad att dessa måste stärkas och 
höjas. Vi måste även argumentera starkare 
för att en bra och professionell hantverkare 
ska och måste få kosta mer pengar. Det 
innebär samtidigt att vi måste se till att fylla 
på med fler VVS-proffs, även om det just nu 
känns som en bristvara. Och de vi har 
måste ha den bästa utbildningen. Säker 
Vatteninstallation är en. Inte minst för att fler 
och fler myndigheter, försäkringsbolag och 
beställare numera kräver denna kompetens. 
Blev ROT-avdragsjobben vad du hade tänkt 
dig? Här finns mycket mer att göra. Kanske 
Skatteverktes hemsida med alla exempel 
kan ge idéerna.
Fler av oss måste vara öppna för att ta 
helhetsansvar vid de totalentreprenader 
som innehåller stora delar VVS. Ett exempel 
på detta kan vara värmekonvertering av 
industrihallar och liknande, där VVS står för 
merparten av kostnaderna. Att anställa en 
projektledare med erfarenhet av installe-
rarsamordning och byggledning skulle 
kunna bli en riktig vinstlott.

VVS 2000 finns representerat i Västsverige 
på fem olika distrikt: Borås, Fyrstad, 
Halland, Göteborg och Skaraborg. Närheten 
och kunskapen om lokala frågeställningar, 
problemsituationer och framgångssagor är 
angelägenheter och viktiga för oss.

Tillskottet av duktiga och unga yrkesmän 
och kvinnor till vår bransch har hela tiden 
varit ett högprioriterat område för VVS 2000. 
Gymnasier och yrkesskolor ligger på, tar för 
sig med en framtidstro som kan försätta 
berg. Kavelbrogymnasiet i Skövde är ett 
gott exempel.

Du som inte är medlem ännu - gå med i VVS 
2000 och bli del av nätverken, gemenskapen 
och framtidstron.

Krister Andréasson
Ordförande VVS 2000

Reviderade branschregler Säker 
Vatteninstallation från 1 januari 2011

Hotel Tylösand strax utanför Halmstad, ägt av 
Per Gessle och Björn Nordstrand, bygger ut för 
att klara anstormningen av både privata gäster 
som konferenser och företag. Vi vill ligga i fram-
kanten inom konferens- och spaaverksamhet 
och då krävs att man ständigt utvecklar sin 
anläggning, förklarar Ove Henningsson, teknisk 

Tylösand bygger nytt lyxhus med prefab

Under ett år har inte mindre än 200 personer 
deltagit i revideringen av branschreglerna. Det 
har varit representanter från myndigheter, för-
säkringsbolag, leverantörer och inte minst 
installatörerna själva. De nya branschreglerna, 
som gäller fr.o.m 1 januari 2011, bygger på 
tidigare regler kompletterat med några nyheter. 
Det innebär bl.a. att man starkare markerar att 
det bara är de auktoriserade VVS-företagen 

De som spelar i högsta divisionen finner du på: 

säkervatten.se
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som kan utföra installationer enligt Säker 
Vatteninstallation. Ett exempel från de nya 
reglerna gäller kraven på tätskikt bakom 
WC-cisternen (se bild). De nya branschreglerna 
började att distribueras ut i månadsskiftet nov/
dec 2010.

Detta är branschreglerna Säker Vatteninstallation

Branschreglerna är ett system som innebär att 
auktoriserade VVS-företag och deras med 
branschlegitimation försedda personal, utför 
sina VVS-arbeten exakt som reglerna föreskriver. 
Dessutom med anpassade VVS-produkter som 
monteras efter leverantörens anvisningar. 
Installationen ska slutligen kontrolleras och ett 
intyg överlämnas till beställaren. Några Läns-
försäkringsbolag ställer idag krav att VVS-
företagen ska vara auktoriserade för att kunna 
teckna en företagsförsäkring.

Ny utbildningsfas

Många branschlegitimationer har en giltighets-
tid som börjar gå mot sitt slut. Det är alltså dags 
för ny utbildning. I början på december 2010 
startade utbildningsföretagen (IUC, EGA, 
Teknikförmedlarna, Byggutbildarna, Norconsult 
samt REFIS) sina kurser. 
Ett tips: se till att anmäla ert företags instal-
latörer snarast. Det är över 6.000 personer  
som ska utbildas under 2011, manar Thomas 
Helmerson, vd på Säker Vatten AB.

chef på hotellet. Därför har man nu rivit det 
anrika Strandhuset för att ge plats åt en helt ny 
byggnad på 4.500 kvm, som ska innehålla 
konferenslokaler, 66 dubbelrum och 7 sviter. 
Byggnaden ska stå helt klar till en större 
konferens i maj 2011. Tack vare den strama 
tidplanen tvingas man tänka i nya banor.

Prefabricerat gör det möjligt

För att skynda på byggnationen är betong-
stommen och den ljusa fasaden prefabricerade. 
Badrummen levereras färdiga från Partab i 
Kalix. -Det är bara att koppla in vatten, avlopp, 
ventilation och el, så fungerar allt direkt. Bara vi 
inte får en vargavinter igen, avslutar Ove.
Vi håller tummarna att allt hinner bli klart till maj.
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VVS-jURiSteNS RåDiga RUta
Advokat Erik Kjaer, Advokatfirman Delphi,
Göteborg.   erik.kjaer@delphi.se

Ändrings- och tilläggsarbeten, ÄTA-arbeten, 
är den företeelse som i särklass leder till 
flest konflikter i byggbranschen. Ofta är det  
hur parterna har hanterat formaliteterna 
som leder till tvist. Låt oss därför reda ut 
begreppen.

Inom entreprenadrätten skiljer man på två 
typer av extraarbeten - beställda ÄTA-arbe-
ten och likställda ÄTA-arbeten.

Beställda Äta-arbeten

Beställda ÄTA-arbeten regleras i 2:3 och 2:6 
i AB 04. Enligt dessa regler har entreprenören 
rätt och skyldighet att utföra extraarbeten 
som beställaren beställer. Som exempel kan 
nämnas tillägget att entreprenören vill ha 
golvvärme indraget i samtliga badrum, vilket 
inte fanns angivet i kontraktshandlingarna. 
För att entreprenören ska ha rätt till ersätt-
ning för beställda ÄTA-arbeten krävs det 
som huvudregel att beställaren har beställt 
dessa skriftligen innan arbetena påbörjas. 
Skulle det vara oskäligt kan entreprenören 
undantagsvis ha rätt till ersättning även i 
andra fall. Om en skriftlig beställning inte 
erhålles och det hindrar andra arbeten bör 
entreprenören göra en skriftlig anmälan om 
hinder.

Likställda Äta-arbeten

Likställda ÄTA-arbeten regleras i 2:4 och 2:7 
i AB 04. Ett likställt ÄTA-arbete är ett arbete 
som föranletts av bland annat brister i 
handlingar eller uppgifter som beställaren 
har tillhandahållit. Kanske är håltagningen i 
en prefabricerad stomme inte dimensionerad 
för ventilationssystemet. Likställda ÄTA-
arbeten hanteras inte på samma sätt som 
beställda ÄTA-arbeten. Om arbetena är av 
ett värde understigande ett halvt basbelopp 
(ca 20 000 kronor) får entreprenören utföra 
arbetet direkt och behöver bara rapportera 
till beställaren efteråt. Beräknas arbetena 
överstiga ett halvt basbelopp ska 
entreprenören underrätta beställaren innan 
arbetena utförs.

Se över rutinerna vid rapportering!

Både vad gäller beställda och likställda ÄTA-
arbeten sker entreprenörens avvikelse-
rapportering ofta ”i klump” och för sent, 
d.v.s. efter att arbetena redan har utförts. 
Ibland sker rapporteringen till och med så 
sent som vid det slutliga mötet då beställare 
och entreprenör ska göra upp ekonomin i 
projektet. Det är ett högt spel att hantera 
rapporteringen på det sättet. Dels blir 
beställaren ofta överraskad över den ökade 
kostnaden och ”slår bakut” redan av den 
anledningen. Jag förordar därför att ni entre-
prenörer verkligen ser över era rutiner för 
rapportering. På så sätt kan ni, trots ökad 
tidsåtgång för rapportering, ändå skapa 
större lönsamhet i era projekt!

Sedan fakturamodellen 
infördes sommaren 2009 
har en hel del ärenden gått 
till extra granskning hos 

Skatteverket, vilket medför att hela ärendet 
fördröjs. Eller i värsta fall avslås. Här är några 
saker att tänka på för företag som 
genomfört VVS-arbeten åt privatpersoner. 
Fredrik Almqvist på Skatteverket förklarar:

Spara alla underlag

• Förvissa dig om att du i din ROT-ansökan har 
rätt personnummer på köparna och att 
fastighetsbeteckningarna är helt rätt.
• Se till att vara noggrann med underlagen till 
din fakturering. Du måste arkivera offerter, avtal, 
tidsedlar, kvittenser av kontantbetalningar, 
följesedlar till materialfakturor etc, eftersom det 
är räkenskapsmaterial. Spara namn, person-
nummer och tidsedlar. Gäller även för prakti-
kanter av olika slag som utför arbete men inte 
får lön.

• Om du anlitar underentreprenörer måste du 
kolla att denne har svensk F-skatt och är 
momsregistrerad i Sverige, oavsett om firman är 
registrerad i Sverige eller utlandet. Är det en 

www.vvs2000.com

  Ifö Sign WC
Sveriges mest sålda WC-stol

ÄTA-arbeten  
en ständig  
källa till tvister

utländsk enskild firma måste du också betala 
sociala avgifter, om du inte fått E101-intyg från 
dem. Jag rekommenderar att du kontaktar 
Skatteverket om du ska anställa personal från 
exempelvis Polen eller de baltiska länderna. 
Eller om du anlitar utländska underentreprenörer.

• Det finns även olika möjligheter till delad 
kundreskontra enligt BAS-förslaget. 
Enklast att se hur detta går till är att ni går 
in på www.bas.se och söker på ”ROT”.

• Vidare är det viktigt att kundens betalnings-
datum och belopp stämmer mellan bankkonto 
och ROT-ansökan. Det har förekommit att ett 
fåtal hantverkare felaktigt söker ROT innan 
kunden betalat, vilket inte är riktigt.

Vägledande exempel på Skv:s hemsida

-Det är inte alltid glasklart vad som är skatte-
reduktionsgrundande eller ej. En god idé kan 
vara att titta på alla exempel på ROT-arbeten 
som Skatteverket lagt upp på sin hemsida. Där 
kan ni få en bra uppfattning hur de bedömer 
olika typer av jobb, avslutar Fredrik. 
www.skatteverket.se/foretagorganisationer/
skatter/husarbeterot/exempelparotarbete.

ROT inte alltid självklart

Allt för proffs inom 
VVS, Verktyg och 
Maskiner 

www.ahlsell.se
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Nu med ny butik 

i Stenungsund

När du vill ha bra koll
På VVS 2000s egna hemsida ser du enkelt vad 
som händer i föreningen, i branschen, hittar 
information om möten och evenemang – och 
den nyttiga adresslistan till alla medlemmar. 
Bland annat! 

Du som är medlem och ännu inte har skaffat dig 
inloggningsuppgifter till hemsidan – gör det 
idag. Gå in på sidan, klicka på "Logga in" och 
därefter "Ansök konto". Fyll i dina uppgifter så 
ser vi till att du kommer åt dom uppgifterna som 
är förbehållet endast medlemmar. Är du inte 
medlem kan du ansöka om medlemsskap för 
ditt VVS-företag direkt på hemsidan. 
www.vvs2000.com - ett riktigt bra verktyg för 
den som vill ha bra koll.

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar VVS 2000

God Jul & 
Gott Nytt År

önskar VVS 2000

Värmepumpsförsäljningen ökade
Under 2010 första tre kvartal har försäljningen 
av bergvärmepumpar ökat med totalt 10%, 
även om det tredje kvartalet minskade med 3% 
(troligtvis beroende av införandet av ROT-
avdragets fakturametod i samma kvartal 2009). 
Försäljningen av luft-vattenvärmepumpar har 
under tredje kvartalet minskat kraftigt (-31%). 
Försäljningen av luft-luftvärmepumpar under 
samma period ökade däremot med 32%. Det 
kan ha sin förklaring i den gångna vinterns 
stränga kyla och höga energipriser.
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Avsändare: VVs 2000, c/o solweig einarsson södra rådjursvägen 9, 448 34 floda

Matnyttig EMTF-lunch 
Energi- och miljöteknis-
ka föreningen i Göte-

borg bjöd in till lunch på Ullevi tisdagen 9 no- 
vember. Huvudtalare var Thomas Helmersson, 
vd på Säker Vatten AB. Thomas berättade om 
arbetet med Säker Vatten i stort inför ett tjugotal 
lunchgäster, mestadels bestående av konsulter 
och fabrikanter. Han redogjorde också för de 
uppgraderingar av reglerna som kommer att 
gälla framöver. Branschreglerna Säker Vatten-
installation har tillämpats i 5 år och nu tar man 
nästa kliv genom att starta förnyelseutbildningar 
för de som idag har certifikat. Det finns nu även 
särskilda utbildningar för konsulter i ämnet. 
Mer info på www.sakervatten.se 

Andreas Aristiadis Tel 010-475 20 12
Mobil 010-475 20 12 Fax 031-27 21 40
E-post: andreas.aristiadis@nvs.se

Hallandssektionen
Joakim Johansson  Tel 035-16 10 62
Mobil 0730-46 10 62 Fax 035-16 10 01 
E-post: joakim.x.johansson@bravida.se

Mikael Åkesson Tel 0346-144 45
Mobil 0709-44 44 10 Fax 0346-124 39
E-post: mikael.akesson@falkenbergsror.se

Skaraborgssektionen
Håkan Åström Tel 0515-72 17 71
Mobil 0703-10 94 94 Fax 0515-72 17 79
E-post: hakan.astrom@vastgotaror.se

Lars-Erik Larsson Tel 010-475 25 61
Mobil 010-475 25 61 Fax 0510-200 15
E-post: lars-erik.larsson@nvs.se

Tore Kjellner Tel 0512-101 98
Mobil 0706-77 15 78 Fax 0512-102 77
E-post: kjellner.tore@telia.com

Boråssektionen
Lars Högberg Tel 033-430 30 43
Mobil 0708-65 22 50 Fax 033-12 93 07
E-post: lars.hogberg@hogbergs-boras.se

Tomas Persson Tel 033-41 41 61
Mobil 0733-12 85 11 Fax 033-12 28 75
E-post: tomas@abri.nu

Fyrstadssektionen
Jakob Hagberg Tel 0522-51 83 30
Mobil 0706-85 14 98 Fax 0522-320 88
E-post: jakob.hagberg@yit.se

Gerth Karlsson Tel 0522-65 33 48
Mobil 0708-30 27 42 Fax 0522-144 70
E-post: gerth@rovua.se

göteborgssektionen
Anders Bergvall Tel 031-86 78 74
Mobil 0705-86 56 10 Fax 031-87 59 08
E-post: anders.bergvall@vvs-teknik.se

Sören Adolfsson Tel 031-734 35 50
Mobil 0702-65 21 40 Fax 031-734 35 59
E-post: soren@installationsbolaget.se

Kontakt & Support VVS 2000
VVS 2000 Support c/o Solweig Einarsson
Södra Rådjursvägen 9, 448 34 Floda 
Mobil 0739-22 78 03 Tel 0302-319 71 
E-post: solweig.einarsson@vvs2000.com 

Styrelsen
Krister Andréasson, ordf. Tel 035-16 17 29
Mobil 0708-19 92 39 Fax 035-21 34 84 
E-post: krister.andreasson@ohvvs.se

Tomas Persson, v. ordf. Tel 033-41 41 61
Mobil 0733-12 85 11 
E-post: tomas@abri.nu

Styrelse och kontaktpersoner

Redaktion & annonser
Redaktion: Krister Andréasson, VVS 2000, 
Göran Köllerström, ReklamChef att hyra 
Grafisk formgivning, tryck och distribution: 
Toro-Götatryckeriet AB, Göteborg 
Annonser: reklamchef.a.h@bahnhof.se

Bli medlem nu!

I VVS 2000 är bara de 
bästa med

Bli medlem nu!

www.vvs2000.com

VVS-Lunch

Tisdagen den 9 november är det dags igen att boka in en givande VVS-Lunch.

Branschregler Säker Vatteninstallation är ett regelverk som 
är framtaget av branschens aktörer för att minska risken för 

vattenskador, legionellaspridning, brännskador och 
förgiftning. Reglerna ställer krav på både installatörer och 

produkter. I systemet ingår auktorisation av VVS-företag och 
utbildning av VVS-montörer, arbetsledare med flera. Målet 

 är att ge en ökad säkerhet och trygghet för brukaren.

Thomas Helmerson från Säker Vatten kommer till oss för berätta om deras arbete 

Anmäl Dig gärna omgående eller senast onsdag den 1 november.
Anmälan görs via mail till:  hesi@broen.se 
Betalning sker via faktura från Energi och Miljö-Tekniska Föreningen (fås 
efter anmälan). 

Tid: 11.30 – 13.00 

Plats: Ullevi Restaurang & Konferens, Nya Ullevi 
( Paradentrén, använd gärna P-hus under Ullevi )

Kostnad: 195:-/pers  (+ moms). För icke medlemmar 220:-/pers.

Välkomna - Lokalkommitén, EMTF Göteborg 
Henrik Daun Arne Östberg Henrik Siverbrant Peter Swahn Anders Bergvall Lena Bellwood  

VVS 2000 marknadsför  
sina medlemsföretag
VVS 2000 arbetar kontinuerligt med att 
marknadsföra den unika kvalitetsstämpel som 
föreningens medlemmar står för. VVS 2000 
kvalitetssäkrar sina medlemmar. Det medför att 
kunderna inser betydelsen av den extra trygghet 
som det innebär att anlita en organiserad VVS-
installatör.

Detta år har man satsat på Göteborgs- och 
Skaraborgssektionerna, med annonsering i GP 
och lokala tidningar, med en total exponering  
på över 1,5 miljoner läsare och potentiella kun-
der (privat- och företagskunder). Som komple-
ment har 5000 reklamblad skickats ut till 
företagskunder som väljs av respektive sektion. 
I varje annons och direktreklam finns en ruta där 
föreningens återförsäljare/medlemmar i sina 
resp. områden presenteras.

LK Rumsreglering ICS
- Intelligent Control System

www.lksystems.se

Design
•	 Raka,	stilrena	linjer	i	tidlös	design
•	Display	som	standard
•	Högblank	vit,	högblank	svart	samt		
silvergrå

Intelligent
•	 Självmoduleringsteknik	som	standard
•	 Fjärrstyrning	via	mobiltelefon
•	Adaptivt	veckoprogram
•	 Semesterfunktion
•	 Loggning/analysfunktion

Flexibel
•	 Tråd	eller	trådlös	kommunikation	i	
samma	box

•	 Enkel	programmering,	fyra	knapp-
tryckningar	och	sedan	är	du	igång

•	 Enkelt	montage
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Söker du VVS-hjälp? Välj en kvalificerad VVS-installatör medlem i VVS 2000!

VVS 2000 är en branschorganisation för Västsveriges rörinstallatörer. 

Vi driver branschaktuella frågor, utbildar, kvalitetetssäkrar och marknadsför 

VVS-företag. VVS 2000 stödjer arbetet med utbildning 

av framtidens VVS-tekniker. Läs mer på www.vvs2000.com

Oavsett om det gäller nyproduktion, service eller underhåll så är det viktigt 

att anlita yrkesmän med rätt kompetens, strukturerade rutiner och 

ansvarskänsla. Välj en yrkesman som är med i VVS 2000.

WWW.VVS2000.COMGå in på vår hemsida, klicka på Sök VVS-företag 

och välj din sektion till vänster


