
VIDENCENTER

VIDENCENTER FOR GULVVARME:
Hos Astro Varmeteknik vurderer vi, at behovet for bedre
gulvvarmesystemer er mere aktuelt end nogensinde før. Med
baggrund i det stigende antal varmeanlæg udført med vedvarende
energi og deraf lavere arbejdstemperaturer sammenholdt med
bygningers mindre energiforbrug gør det essentielt at
gulvvarmesystemet virker optimalt. Derfor ønsker vi at sætte
gulvvarme i centrum for varmeanlæg i vores boliger, ligesom vi
ønsker, at gulvvarme skal være i centrum i vores virksomhed.

Vi har igennem vores servicearbejder konstateret, at der ikke altid er
sørget for, at gulvvarmesystemet er blevet en integreret del af
varmesystemet.  Gulvvarme kan udføres på rigtig mange forskellige
måder, men hvilken er den helt rigtige ? Hver enkelt fabrikant af
gulvvarmesystemer har nærmest sin egen ide og filosofi om, hvordan
gulvvarme skal udføres og virke. Det hænder således ind imellem, at
der opstår tekniske problemer med de gulvvarme-systemer, der er
etableret - og disse prøver vi så at løse.

Med baggrund i vores erfaringer og ekspertise kalder vi os
gulvvarme-specialister. Vi synes, at de erfaringer, vi høster ved vores
servicearbejde, skal komme installatørerne til gode, således at vi i
fælles interesse opnår bedre installationer til vores fælles kunder.
Astro Varmeteknik udvikler og administrerer hjemmesiden
www.gulvvarme.info , der er et ”Videncenter for gulvvarme”, hvor vi
præsenterer en række forskellige faktablade om gulvvarme, samt
dens fordele og ulemper. Vi tilstræber en saglig gennemgang af den
teknologi, der er til rådighed. Rådgivningen baserer sig på de
servicearbejder og erfaringer, vi har indhentet gennem årene.

www.gulvvarme.info

KUNDETILFREDSHED

KUNDETILFREDSHED:
Astro Varmeteknik ønsker for vores kunder kun ”det bedste til VVS”.
Vi har en klar målsætning om at fremstå som en kompetent
virksomhed, der forsyner vores kunder med varer og serviceydelser i
så høj kvalitet, at vi efterfølgende ser frem til at møde dem igen med
spørgsmålet ”Hvad kan vi ellers hjælpe med?”.

Man kunne synes, at vi gjorde det svært for os selv ved at medvirke til
en reduktion på antallet af serviceudkald, men omvendt synes vi, at
det er meget sjovere hver eneste dag at møde glade og tilfredse
kunder på vores arbejde. 

I gennem målrettet opfølgning på kundetilfredshed ved vi altid, om vi
gør vores arbejde godt nok, eller om vi kan blive endnu bedre. Hertil
skal bemærkes, at vi hver eneste dag forsøger at blive bedre, end vi
var i går.

KVALITET – TILLID - SERVICE
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SALG & SERVICE
Astro Varmeteknik er et handels- og servicefirma - et specialfirma, 
der importerer, sælger og udfører servicearbejder indenfor ”varme,
regulering og installationsteknik”. Som komponentleverandør til
VVS-branchen med tilhørende serviceafdeling primært for egne
produkter kan mindre reparationsarbejder naturligvis forekomme.

Vi udfører grundlæggende ingen installationsarbejder - det er alene
                                            meningen, at Astro Varmeteknik skal være
                                                        til hjælp for installatøren, men ikke
                                                 hans  konkurrent. Vi har tidligere været
                                                   været beskæftiget med egen import af
                                                           gaskedler af fabrikaterne NUVOLA
                                                                og LUNA. Vi yder derfor fortsat
                                                                           både hovedeftersyn og
                                                                             reparation af gaskedler.
                                                                                    Servicearbejde på
                                                                                     gaskedler ydes dog
                                                                                    primært for vores
                                                                    kunde og samarbejdspartner
                                                                  (=kedelleverandøren eller
                                                         installatøren) overfor deres kunder
                                                         (= slutbrugeren). I forbindelse med
                                                            servicearbejde, der udføres for
                                                              andre firmaer, tilstræber vi at
                                                               udføre dette, således at vi
                                                                 fremstår som en repræsentant 
                                                                  for det firma, vi arbejder for.



MÅLSÆTNING

MÅLSÆTNING:
Hos Astro Varmeteknik udvælger vi vores leverandører og produkter
med omhu udfra hensynet til kvalitet. Med dette valg vælger vi
samtidig også ikke altid at være de billigste. For os er den største
glæde at levere et godt produkt, der til fulde lever op til kundens
forventninger.

Vores målsætning er at levere spændende produkter i høj kvalitet til
både installatøren og den professionelle håndværker. Vi tilstræber at
levere servicearbejder på et højt fagligt niveau i forbindelse med
fejlfinding og service på gaskedler, varmepumper og
biobrændselsanlæg.

Vi bliver ofte anvendt som ”problemknuser” ved fejlsøgning på
bestående varmeanlæg. Vi bidrager med løsningsforslag til ændringer
på eksisterende varmeanlæg eller med forslag til opbygning på nye
varmeanlæg. Ofte vælger vi selv at udføre den foreslåede ændring for
derved at sikre os, at det virker nøjagtigt, som det var tilsigtet.

Kvalitet skaber tillid, og tillid skaber gode relationer mellem os som
leverandør og vores kunder.

”Varme med fornuft” er vores filosofi og idegrundlag.

- varme med fornuft 

GOD IDE

FRA GOD IDÉ – TIL UDVIKLING AF LØSNING:
Astro Varmeteknik har mange års erfaring med servicering,
fejlfinding, ombygning, udbedring og optimering af bl.a. gaskedler og
ikke mindst gulvvarmesystemer.  Det er vores kompetence at
gennemskue, hvad der er behov for. Vi favner langt de fleste
komponenter og ser varmelægget som en helhed og får f.eks.
gaskedel og gulvvarme til at arbejde bedre sammen. Målet for os er
at tilstræbe en optimal drift og lang levetid for både gaskedel og
gulvvarmekomponenter.

Vi brænder for at finde løsninger, der hvor andre har givet op. Vi
fokuserer på det væsentlige og finder på det nødvendige. Vi ønsker
dog ikke at påtage os opgaver, der ikke er fornuftige, såfremt
installationen f.eks. ikke er udført håndværksmæssigt korrekt, og som
derfor ikke bærer løsningen i sig selv. En løsning er ikke nødvendigvis
altid enkel og ligefrem, men vi fokuserer på at løse opgaven med
fornuft.

Den gode løsning – findes den ikke, udvikler vi den selv. Det store
erfaringsgrundlag fra løsning af problemer med varmeanlæg har gjort
det muligt at udvikle systemløsninger samt styrings- og
reguleringsmetoder. Astro Varmeteknik udvikler også
automatiksystemer efter egne koncepter.

- den gode løsning 

ENERGIOPTIMERING

ENERGIOPTIMERING:
Astro Varmeteknik har gennemført en specialuddannelse og er i dag
med i netværket af ”EnergieXperter”.

Energioptimering har altid været en hjertesag hos os og i dag er det
noget vi alle taler med om. Vi skønner, hvornår energioptimering er
nødvendig, og hvornår det er fornuftigt i forhold til investering og
besparelsen. Vi synes dog altid man skal gøre, hvad man kan for at
spare på energien - det er trods alt til gavn for både  miljøet og vores
fælles resourcer.

At energioptimere varmeanlægget kræver ikke altid store
ombygninger. Ofte skal der bare små ændringer til for at forbedre
varmeanlægget væsentligt. Energirigtig optimering kræver viden om
de enkelte produkter, systemer,  deres funktion og driftsbetingelser
for at kunne gennemskue, hvorledes et optimalt samspil kan
etableres. Vores dybe indsigt i, hvordan de enkelte komponenter og
fabrikater, virker giver os unikke muligheder for at gennemskue,
hvordan vi kan hjælpe kunderne med at optimere funktionen af deres
varmeanlæg. 

- optimalt samspil 


