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Velger du oss velger du
kunnskap og trygghet!
Askim & Mysen Rør er en ettertraktet VVS entreprenør og er delaktig i mange større byggeprosjekter
i Oslo og Viken. Pr. i dag er vi over 130 faste ansatte, og omsetter for drøyt 210 millioner. Vi satser
bevist på opplæring og utvikling innenfor nye områder, hvilket i de siste årene særlig har vært innen
valg av rørsystemer, sprinkelanlegg, og behovstyrt ventilasjon.
Lærlingene er vår fremtid, og vi har derfor et stort søkelys på rekrutering av ung og fremadstormende
arbeidskraft. Vi er godkjent lærlingbedrift innen rørleggerfaget, og vårt mål er å til enhver tid ha opp
mot 10% lærlinger.

Kvalitetsystem
Vi har et stort fokus på kvalitetssikring både i prosjektering- og utførelses fasen.
Nødvendige beregninger og dokumentasjon på riktig utførelse vil alltid ligge tilgjengelig i vårt
KS-system. I god tid før oppstart vil det bli utarbeidet et prosjekttilpasset KS-system med bla.:
- Kontrollplaner og tilhørende sjekklister.
- HMS-plan m/tilhørende HMS prosedyrer.
- Organisasjonsplan.
- Avviksprosedyrer.

Prosjektering/utførelse
Prosjektering av anleggene utføres i Autocad Revit med tegningsutveksling i IFC format.
Det aller meste av prosjekteringen foregår i eget hus, av ansatte med tverrfaglig kompetanse.
Prosessen på byggeplass utføres i all hovedsak av egne ansatte med minimale behov for innleid
personell.

Besøk vår hjemmeside for å se pågående og
avsluttede referanseprosjekter

www.amror.no/proff/vare-prosjekter

Sanitær- & varmeanlegg
Vi leverer sanitæranlegg – varmeanlegg og kjøling til alle typer bygg fra stor
industrilager og logistikk bygg til skoler, sykehjem, barnehager, blokker m.mer.

Sanitæranlegg

Propan gassanlegg

Vi tilbyr de gode løsningene som tilfredsstiller de
til enhver tids Tek krav , spesielt med tanke på
vannsikkerhet – sjaktløsninger- legionella sikring
m.mer. Rikelig utvalg av produkter i vår butikk og kan
tilby tilvalgs løsninger ut fra vår 800 m2 store butikk
med egen interiør konsulent.

Til både boliger og industri/næring leverer vi
Propananlegg inkludert montasje av tankanlegg og
installasjon av varmekilder. Utfasing av Oljefyranlegg
basert på fossil fyringsolje. Vi tilbyr konvertering fra
fossil fyringsolje til miljøvennlig Bioolje.

Varmepumpeløsninger

Styringssystemer automatikk

Vi leverer varmepumpeløsninger Væske-Vann, LuftVann og Luft-Luft i alle størrelser, både til private
hjem og til de største næringskundene. Vi tilbyr også
totaltekniske løsninger hvor elektro, brønnboring,
gravearbeider i tillegg til rørleggerarbeid er medregnet.
Vi er behjelpelige med energiberegninger og søknader
til Enova m.m.

Det kan være god butikk å sette inn styringssystemer
som optimaliserer driften av anlegget. Vi hjelper deg
med dette.

Boligprosjekter
Skal du bygge ny bolig? Våre dyktige rørleggere i boligavdelingen er spesialisert
mot boligsegmentet og har lang erfaring med rørleggerarbeid i forbindelse med
nye boligprosjekter. Alt arbeid blir planlagt og ledet av våre to prosjektledere. Vi
behandler søknadspapirer på en rask og effektiv måte.
Vår egen interiørkonsulent tilbyr tilvalg på bad og våtrom. Dette gjøres i nært
samarbeid med kunden, for å ta hensyn til deres ønsker og sikre et godt resultat.
Dette er en avdeling i vekst, og vi har mange fornøyde kunder som ønsker videre
samarbeid med oss. La oss hjelpe deg med dine neste boligprosjekter!

Vi utfører:
Interiørkonsulent
Dyktige rørleggere
Prosjektering
Behandling av søknadspapirer

Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

Boligprosjekt?
Vi tilbyr tilvalg på bad og våtrom!
Vår egen interiørkonsulent tilbyr tilvalg på bad og våtrom. Dette gjøres
i nært samarbeid med kunden, for å ta hensyn til deres ønsker og sikre
et godt resultat. Dette er en avdeling i vekst, og vi har mange fornøyde
kunder som ønsker videre samarbeid med oss.
La oss hjelpe deg med dine neste boligprosjekter!
Ta kontakt med oss for et uforpliktende tilbud.

JEANETTE EKEBERG
KUNDERÅDGIVER BOLIG/
INTERIØRKONSULENT
+47 907 97 042
jeanette@amror.no

Ventilasjon
Vi innehar godkjent ansvarsrett for både utførelse og prosjektering. Vårt hovedfokus er å levere fra oss
anlegg som gir et godt inneklima, med riktige temperaturer og med med minimale driftskostnader.
Dette krever et godt samarbeid med både Byggherre og entreprenører helt i fra startfasen og frem til
overlevering.

Behovstyrt ventilasjon
Ved å styre ventilasjonen effektivt etter behov, kan vi mer enn halvere
energibehovet til ventilasjon. i tillegg får man et bedre inneklima med
stabile innetemperaturer og riktige fuktighetsnivåer i luften.

Kjøling
Vi har lang og bred erfaring med kjøleanlegg. Som totalteknisk
entreprenør leverer vi komplette kjølesystemer fra kjølemaskin og
helt frem til ferdig produkt, det være seg komfort kjøling eller prosess
kjøling. Næringsbygg stiller i dag strenge krav til riktig temperaturer,
og for å møte deres behov er simuleringsprogrammet Simien et viktig
verktøy for vår prosjektering og deres trygghet.

Energi & miljø
Vi i Askim & Mysen Rør ser stadig oftere eldre installasjoner som bruker mye mer energi enn det er behov for. Med den
teknologien vi har til rådighet er det fullt mulig å bruke mye mindre energi på å løse de samme oppgavene. Ventilasjon,
romoppvarming og belysning står for opp mot 80% av energibruken i eldre bygg. Med enkle grep kan man oppnå store
energibesparelser. Som eksempel kan utskifting av eldre ventilasjonsanlegg og installasjon av varmepumpe redusere den
totale energibruken i bygg med mer enn 50%.
Vi kan tilby energirådgivning til både bolig og næringseiendom. Vi utarbeider da en energianalyse av bygget og beskriver
energieffektive tiltak som kan gjennomføres. Tiltakene listes opp med investeringskostnader, dokumenterte besparelser og
en nedbetalingstid basert på en forhåndsbestemt kalkulasjonsrente.

Forskrift om energimerking av bygninger og energivurdering
av tekniske anlegg (Energimerkeforskriften)
Det er krav til regelmessig energivurdering av tekniske
anlegg. Målet med energivurdering av tekniske anlegg er
å stimulere til energieffektivitet gjennom god installasjon,
drift og vedlikehold av anleggene.
Plikt til å gjennomføre energivurdering av tekniske anlegg:
• Energivurdering skal gjennomføres hvert fjerde år,
første gang senest to år etter at bygningen er tatt i bruk.
• Anleggseier står ansvarlig.
Hva skal energivurderes:
• Kjel for fossilt brensel med nominell effekt høyere
enn 20 KW.
• Klimaanlegg med samlet nominell effekt høyere enn
12 KW eller anleggene samlet betjener et oppvarmet
bruksareal over 500m2. Ventilasjonsanlegg som 		
betjener en enkelt bolig er unntatt.

Utarbeidelse av rapport fra energivurdering:
• Det skal utarbeides en rapport etter energivurdering
av tekniske anlegg.
• Rapporten inneholder bla. Forslag til tiltak som 		
anleggseier bør vurdere.
• Rapporten lastes opp og registreres i et nasjonalt 		
energimerkesystem.
Krav til gjennomføring av energivurdering:
• Energivurdering skal gjennomføres ved en fysisk 		
befaring av anlegget og gjennomgang av foreliggende
dokumentasjon.
• Energivurderingen gjennomføres av personer 		
med kompetansekrav iht forskrift om energimerking
av bygninger og energivurdering av tekniske anlegg.

Sprinkler
Vi er totalleverandør innen automatiske slokkeanlegg, og har mange års
erfaring med prosjektering og installasjon av sprinkleranlegg til alle typer
bygg hvor sprinkler er egnet.
Vi leverer komplette anlegg med pumper, pumpehus og basseng, samt
andre slokkeanlegg som gass, aerosol og skumanlegg, til blant annet
skoler, barnehager og næringsbygg. Vi tar oppdrag i alle størrelser, og
utfører også vedlikehold og FG-kontroller.

Vi utfører:
Prosjektering
Montasje
FG kontroll
Vedlikehold

Ta kontakt angående sprinkler for en uforpliktende samtale.

Service og serviceavtaler
Innenfor sanitær og drikkevann – sprinkler – varme – kjøling – ventilasjon.
Dette for å forlenge levetiden og optimalisere effekten av varme-kjøleanleggetventilasjons anlegget, og opprettholde garantier. Sanitæranlegget trenger også
tilsyn, som vannstoppeventiler, ekspansjonskar, lekkasjekontroll med mer.
Sprinkler har krav årlig kontroll og service. Ventilasjonsanlegg trenger årlig filter
bytter, sjekk av automatikk, motorer og reimer. Det er det viktig at service blir utført
til riktig tid. Vi anbefaler derfor å tegne serviceavtale med oss, slik at vi kan ta hånd
om dette for deg. Vi har godkjente dyktige teknikere innen både varmepumper,
gassanlegg og bio/oljefyringsservice, vannrensing, FG godkjente kontrollører og
serviceteknikere på sprinkler og serviceteknikere på ventilasjon. Mange års
erfaring og meget dyktige folk gjør at du gjør et trygt valg med å benytte oss.
Ta kontakt for en hyggelig prat!

RICHARD JORUD
SERVICEKOORDINATOR
+47 477 02 159
richard.jorud@amror.no

Vi tar oppdrag i alle størrelser. Her ser du våre kontaktpersoner for Proffmarkedet.

Prosjekt / Sanitær / Varme / Kjøling

TOLLEF BERGER

INGAR HEER

TOR ANDERS KROGSTAD

JOHN KALHAGEN

DAGLIG LEDER
+47 982 14 889
tollef.berger@amror.no

DRIFTSLEDER
+47 982 14 888
ingar.heer@amror.no

KALKULATØR
+47 982 14 880
tor.krogstad@amror.no

FAGLIG FAGLIG LEDER
+47 404 68 064
john.kalhagen@amror.no

Energi / Klima / Ventilasjon

Sprinkler

ØRJAN OLSEN

ERIK FILTVEDT

JOSTEIN FØRRISDAL

SIMEN SKAARA

PROSJEKTLEDER
VENTILASJON
+47 993 59 552
ool@amror.no

PROSJEKTLEDER
VENTILASJON
+47 481 26 846
erik.filtvedt@amror.no

PROSJEKTLEDER /
FG-GODKJENT SPRINKLER
+47 971 24 471
jostein@amror.no

PROSJEKTERING /
FG-GODKJENT SPRINKLER
+47 918 02 667
simen@amror.no

Bolig

ATLE SKAARUD BERG

FREDRIK HOLSTAD

Askim & Mysen Rør As
Moreneveien 1, Slitu
Tlf: 69 84 60 10

PROSJEKTLEDER BOLIG
+47 962 28 727
atle.skaarud@amror.no

PROSJEKTLEDER BOLIG
+47 982 13 930
fredrik.holstad@amror.no

www.amror.no
facebook.com/amrorb
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Ta kontakt om din bedrift ønsker at vi priser ditt prosjekt!

