Neotherm A/S
Din sparringspartner
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Velkommen til Neotherm A/S
Vi driver vores virksomhed ud fra en ambition om, at de ting,
vi beskæftiger os med, altid skal give mening. Både som leverandør til byggebranchen og som arbejdsplads.
Vores vision er, at vi vil være markedets førende, professionelle og progressive leverandør af varmeog installationstekniske løsninger båret af unikke kompetencer og passion.

Det altoverskyggende formål er, at kunderne
oplever energioptimerede indeklimaløsninger
baseret på viden og kvalitet.
For Neotherm A/S er det af central betydning, at alle medarbejdere har samme grundholdning til at være en del af vores
virksomhed. Fordi det netop er vores fælles værdier, der gør
det muligt at nå vores mål og derved indfri vores vision.
Sammen har vi identificeret fire værdier.
Vi er:
•
Troværdige
•
Handlekraftige
•
Stræbsomme
•
Værdiskabende

Troværdighed er afgørende for os, da vi mener, det er forudsætningen for, at mennesker og virksomheder kan arbejde sammen.
Handlekraft er, når vores medarbejdere tager ansvar, går
forrest og finder løsninger på opgaver, som andre måske
takker nej til.
Stræbsomhed er for os at være flittige og energiske. Vores
ambition er, at summen af vores indsats altid skal kunne
måles i forhold til den værdi, som vi tilfører vores kunder i
samarbejdet.
Værdiskabelse opnår vi med afsæt i dialog med kunder, samarbejdspartnere og vores dygtige medarbejdere.
Vi udvikler løbende nye værdiskabende tiltag. Særlige
mærkesager er udvikling af nye vvstekniske løsninger, tilbud
om systemgarantier på vandog varmesystemer samt optimering af vores elektroniske handelsplatform www.neotherm.dk.
Som privatejet virksomhed forstår vi betydningen af at lytte
til kunderne. Vi ved, at hvis vi glemmer at lytte, så risikerer vi,
at kunderne forlader os.

Vi kalder det ”The Flow of Energy”.

Heine Brændstrup
Ejer, Direktør
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The Flow of Energy
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Forretningsområder
Neotherm fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen, som vi overordnet opdeler i fem
forretningsråder. Alle vore forretningsområder bidrager til, at både håndværker og slutbruger sikres
mod fejl og mangler i installationerne, da alt er gennemtænkt og passer sammen.
Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler hos producenter i Europa,
producenter som vi har samarbejdet med i mange år. Vi ved derfor, at deres produkter fungerer optimalt i vores systemløsninger.
Vore løsninger spænder fra det lille projekt til den helt tunge opgave og kan være store som små
præfabrikerede løsninger eller helt traditionelle løsninger.

¡

Klima og Energi

¡

Vores klima- & energiprogram indeholder produkter for boligventilation og brugsvandsproduktion via solfangere.
Vores løsninger bidrager til et sundere indeklima og giver mulighed for
opvarmning af det varme vand med en af de reneste energiformer, vi
har. En energiform der stort set er helt CO2 neutral.

Gulvvarmesystemer
Neotherm gulvvarmesystemer har været på markedet i en årerække
og er derfor velkendte i branchen. Afhængig af gulvkonstruktion
leverer vi en lang række installationssystemer, hvilket kan være helt
komplette systemløsninger eller den helt simple opgave i mindre
badeværelser.
Neotherm Futura Smart Home system muliggør både individuel styring samt overvågning af gulvvarme, radiatorer og vinduer i samme
system. Vores Smart Home system bidrager derfor til både energioptimering og bedre komfort - også i større byggerier.

Opnå ægte Neotherm 10 års Systemgaranti
På Neotherm gulvvarmesystemer samt systemer indenfor installationsteknik
er der mulighed for 10 års systemgaranti. Denne garantiordning har vi tilbudt i
mange år, da det skaber tryghed hos slutbruger og installatør.
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Installationsteknik
Neotherm installationsteknik består af agenturer fra velkendte producenter i Europa. Vores meget brede produktprogram består af
rør, kuglehaner og fittings fremstillet af plast, kobber og messing.
Derudover har vi et omfangsrigt program i indreguleringsventiler til
et utal af formål. Det betyder, at vi kan levere et komplet produktprogram og derved skabe et færdigt projekt.

Køle- og varmecentraler
Neotherm leverer individuelle løsninger til køle- og varmecentraler
samt varmtvandsproduktion. Løsninger der er effektive, driftsbesparende og miljøvenlige.
Vi anvender altid de nyeste teknologier på komponenter, der indgår i
en på komponenter der indgår i en køle-/varmecentral, herunder præfabrikerede blandesløjfer, trykholdeanlæg, brugsvandsladesystemer
m.m. og ikke mindst de forskellige muligheder for “fix og færdig” opbyggede teknikrum som unit.

¡

Special opvarmning
Neotherm tilbyder branchens bredeste produktprogram indenfor
special opvarmning og specialløsninger til strålevarme (gas/vand),
lufttæpper, varmeventilatorer (gas/vand) samt fuldt sortiment
indenfor køle-/varmelofter.
I alle vores løsninger indgår produkter, hvor design er i højsædet, samt
specialprodukter rettet alene til industrien. Dette betyder, at vi kan
tilbyde en endnu mere optimeret løsning til den enkelte opgave.
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Trygge og sikre løsninger
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The ”NeoWay”
Fra tegnebord til byggeplads
Vores mange år som leverandør til bygge- og
installationsbranchen har lært os, at kan man
bidrage til at skabe tryghed, sikkerhed og
garanti for velfungerende installationer, så vil
kunderne også gerne investere heri.
Den sikre vej til trygge og sikre installationer
har vi fundet frem til ved at bevæge os væk
fra at være en klassisk leverandør af komponenter til i dag at tilbyde systemløsninger.
Med vore systemløsninger bidrager vi til at
både rådgiver, VVS installatør og slutbruger
sikres mod fejl og mangler i installationerne.

Værdiskabelse i byggeri

High

En anden vigtig grund til vores succes er, at vi
afsætter vore systemløsninger direkte til VVS
installatøren uden brug af VVS grossisten,
som udover at være et fordyrende mellemled
af gode grunde ikke har det samme tekniske
knowhow, som leverandøren af produkterne
har
•
•
•
•
•

Klar ansvarsfordeling
Enkel og direkte kommunikation
Færre led, der giver mindre fejl
Neotherm er med hele vejen
Unik onsite service og support

System

Løsninger

Komponent

Produkt

Service og rådgivningsbehov

High
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Din daglige sparringspartner
Fra kælder til kvist
Med vores mange års erfaring i at løse komplekse opgaver har
vi løbende udviklet vores forretning til også at omhandle projekteringsløsninger.
Vi har derfor egen projekteringsafdeling etableret med AutoCad arbejdsstationer, hvor medarbejderne arbejder ud fra en
holdning om altid at præstere en hensigtsmæssig løsning,
både når det gælder kvalitet, dokumentation, funktion og økonomi.

Vore medarbejdere er alle veluddannede med en bred teknisk
viden, de har en praktisk baggrundserfaring, og de bistår dagligt
kunder og samarbejdspartnere med udarbejdelse af kvalitetssikring, dimensionering, dokumentation og kalkulation.
Efterhånden stilles der større og større krav til at kende de forskellige normer. Her kan Neotherm ofte være en god sparringspartner på små og store projekter lige „fra kælder til kvist“.
Det kan vi, fordi vi har et bredt produktsortiment, er systemleverandør og har know-how i eget hus.

Kvalitetssikring til installatøren
•
•
•
•

Tegningsmateriale
Indregulering af flow
Produktdokumentation
Print eller elektronisk

Dimensionering og systemløsninger
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gulvvarme, strålevarme, lufttæpper, kalorifere m.m.
Vejrkompensering, individuel rumstyring m.m.
Komplette køle- og varmecentraler
Beholderløsninger
Vekslerløsninger
Ladesystemer
Præfabrikation, blandesløjfer m.m.
Specialopbyggede systemer
Ventiler, specialventiler til legionellabehandling m.m.

Bestykning af komponenter
•
•
•
•

Flowventiler, specialventiler m.m.
Motorer, motorventiler m.m.
Valg af pumper
Styring og vejrkompensering

Teknisk tegning
•
•
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Tegning i Autocad
Principskitser og PID tegninger

Dokumentation og kvalitetssikring
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Cases & Referencer

DNV-Gødstrup, Det Nye Hospital i Vest.
•

Hovedleverandør på VVS installationsteknik til
Bravida Danmark

•

Installationsteknik (rør, fittings, ventiler m.m.)

•

Ca. 140 stk. større præfabrikerede blandesløjfer (køl/varme)

Up Town, Nørrebro København.
•

29 etager, 520 boliger

•

6 bygninger

•

Studietårn 100 meter højt

Neotherm levering til projektet
•

Vekslere, varmtvandsbeholdere

•

HC Varmtvandscontroller

•

Blandesløjfer til køl og varme

•

Gulvvarmesystem i samtlige boliger

•

Tegninger
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Cases & Referencer

VIA University College, Campus Aarhus.
•

30.000 m gulvvarme

•

Fire meget specielle plan på tilsammen
27.000 m2.

•

Komplet tegningsmateriale og dokumentation
til kvalitetssikring

Foto: Adam Mørk.
Arkitekt: Schmidt Hammer Lassen Architects.

Vidundermaskinen i varmecentralen.
AAB afdeling 33 i København
550 lejligheder i AAB afdeling 33 i København har
fået en mere stabil og sikker varmeforsyning med et
nyt anlæg, der konstant opretholder det rigtige tryk
i varmesystemet.
Neotherms trykholdeanlæg leveres som plug and
play og er nemt at installere.
Trykholdeanlægget fra Neotherm er energibesparende i forhold til alternativer som ekspansionsbeholdere eller vacuum-udluftere.
Læs mere på www.neotherm.dk
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Cases & Referencer

Innovativ løsning i KAB Varmecentral.
Kagsgården i Herlev
Forsyningen af varmt brugsvand til 281 lejligheder i
Kagsgården i Herlev er blevet bedre og billigere.
Fire mindre, men højeffektive varmtvandsbeholdere
fra Neotherm erstatter de kæmpestore opsvejste
beholdere.
De nye beholdere sørger for en perfekt og konstant
temperatur på det varme vand og sikrer samtidig, at
anlægget har en stor afkøling af fjernvarmevandet.
Læs mere på www.neotherm.dk

Fleksibel strålevarme.
Brønshøj skole.
Strålevarmepaneler er en utraditionel men optimal
løsning til faglokaler – som her i det røde musiklokale
på Brønshøj skole.
Der er tænkt i utraditionelle varmeløsninger i den nye
tilbygning på Brønshøj skole.
Ikke kun i den nye multihal og multisal, men også i
faglokalerne, hvor man ønsker en fleksibel og hurtig styring af temperaturen, da lokalerne ofte står
tomme.
Læs mere på www.neotherm.dk
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Cases & Referencer

Bedre indeklima på plejehjem.
Valbyholm
Ny behovsstyret ventilation fra Neotherm giver
bedre indeklima og store besparelser til 291 ældre
boliger i Valby. En investering der er tjent hjem på
3 år.
Neotherm ventilen skruer op for ventilationen, når
fugtigheden stiger, f.eks. ved madlavning eller når
der tages bad, og skruer ned igen, når luftfugttigheden igen er, som den skal være.
Læs mere på www.neotherm.dk

Slut med polarkulde og træk i
produktionshallen i Sæby.
Strålevarmeanlægget har forbedret arbejdsmiljøet væsentligt på Maskinfabrikken Nordmark i
Sæby, der har specialiseret sig i at bearbejde store
stålemner til bl.a. vindmølleindustrien. De 40 tons
tunge og meget kolde stålemner, der om vinteren
trækkes ind i hallen til bearbejdning, opvarmes med
rekordfart af strålevarmepaneler i loftet. Nu oplever
medarbejderne ingen træk, men en mere behagelig
stillestående luft i hallen.
Læs mere på www.neotherm.dk
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Sikre installationer
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Kundernes sikkerhed
I en stadigt mere gennemsigtig verden med adgang til mere og mere information oplever vi, at efterspørgslen på service
og rådgivning øges, hvorimod interessen for produkter mindskes.
Alle kan principielt tilbyde et produkt til en given pris, men vores mange år i markedet har vist os, at hvis ikke en virksomhed er i stand til at tilbyde mere end et produkt, kan det være vanskeligt at opretholde positionen i markedet.
Mennesker efterspørger sikre installationer, og det er uanset, om de er på deres arbejdsplads eller i det private hjem.
På tilsvarende vis mener vi, at sikre installationer i hjemmet er lig med sikkerhed for, at der ikke opstår ubehagelige
situationer, der kan medføre ekstraregninger eller dårligt indeklima.
Vi håber, du har fundet interesse i præsentationen af vores virksomhed og ser frem til at handle med dig.
Medarbejdere og ledelsen i Neotherm A/S
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Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978.
Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer,
Neotherm Strålevarmepaneler. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler.
Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.

Neotherm A/S
Centervej 18
DK - 3600 Frederikssund
Tlf. 47 37 70 00
info@neotherm.dk
www.neotherm.dk
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