LYGAS

ALT INDENFOR OLIE - GAS - VVS

Energiservice Lygas er et af Danmarks
førende varmeserviceselskaber, der
hjælper en lang række kunder med
oliefyrsservice og gasservice.
Vi er specialister inden for:
• Oliefyrsservice
• Gasservice
• Oliekedler og gaskedler
• Olietanke
• Solvarme, varmepumper, jordvarme og
anden miljørigtig opvarmning
• Rådgivning og hjælp til dit rigtige valg af
opvarmningsform
• Alt indenfor varme og VVS

Energiservice Lygas
Vi gør det nemt for vores kunder!

Energiservice og reparationer
Igennem mange år har vi opbygget en stor kundeskare. Især benytter mange private husstande og boligforeninger os, når de skal have det årlige tjek af olie- eller gasfyret, ligesom
vi også fejlfinder og skifter reservedele så fyret fungerer korrekt. Vi kan tilbyde alle former
for reparationer på alle kedeltyper, og vi udøver selvfølgelig også akutservice, hvis dit fyr
går i stå en kold vinterdag.
Ved siden af vores mange private kunder og boligforeninger, servicerer vi også en lang
række erhvervs-, landbrugs- og store industrikunder. Vi kan altså hjælpe alle kundetyper,
der har brug for service eller hjælp til deres varmeanlæg.
Drejer det sig om nyinstallationer har vi altid en god kontakt til dygtige lokale VVS’er, som
vi sørger for at kontakte og sætte på opgaven. Du er garanteret samme gode service og
konkurrencedygtige priser ved vores VVS samarbejdspartner som ved os.
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The power
of integration

Det nye Modul-System er verdens første
totalintegrerede reolsystem. Baseret på
moduler, men fuldstændig kundetilpasset.
Ekstremt lav vægt, men stadig holdbart og
sikkert. Elegant udseende, som alligevel
matcher bilens interiør.
www.modul-system.dk

We make your van work smarter

MODUL-SYSTEM HH A /S Stamholmen 111, 2650 Hvidovre,
Tel. 63 13 21 60, Fax. 63 13 21 61, info@modul-system.dk, www.modul-system.dk
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Hvor kommer vi?
Oliefyrsservice foretager vi i hele landet.
Med gasservice dækker vi hele Sjælland,
dog har vi også mulighed for at komme til
Syd- og Midtjylland gennem vores samarbejdspartnere på området.

Uanset sværhedsgraden af servicen eller reparationen, forlader vi aldrig en kunde
før problemet er løst. Vores motto er, at vi hjælper alle og vi løser problemet med det
samme. Vi sætter en stor ære i at levere en god og kvalitetssikret service til tiden til alle
vores kunder, og give dem lidt mere end de umiddelbart forventer.
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Vi er stolte af at være,
Jeres leverandør af arbejdstøj, julegaver og kunde vin.
– Tak for samarbejdet

www.jardexerhverv.dk | Tel. 44-65-06-00

FirmaTeknik skaber tryghed omkring IT via dialog og
forståelse for vores kunders forretning.

FirmaTeknik

Vores opgave er, at sikre at kundernes IT løsninger er en
lø estang og ikke en klods om benet.

Tryghed omkring IT

Vi har kunder med 1 l 2.500 PCere i hele verden.
FirmaTeknik lev erer ”nørder du ka n tal e med”
FirmaTeknik ApS – Stengårds Allé 204 – 2860 Søborg – Tlf. 39 69 99 91 – www.FirmaTeknik.dk
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Samarbejdspartnere
og baggrund
Vi samarbejder bl.a. med Dong
Energy og Uno-X Energi.
Historien om Energiservice Lygas går
langt tilbage – helt til 1970’erne. Igennem flere år har selskabet vokset sig
større. Via til- og frakøb blev vi i 2007 til
Energiservice Lygas. Vi beskæftiger omkring 25 højt kvalificerede medarbejdere.
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Nye energiformer
Fremtiden tegner lys for Energiservice Lygas– og nem for vores kunder, der gerne
vil have det varmt og godt. Vi er selvfølgelig også leveringsdygtige i andre typer af
energiserviceaftaler, f.eks. ved solvarme og varmepumper, i takt med efterspørgsel
og udviklingen på energiområdet.
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Vi glæder os meget til at give dig
den bedste energiservice.

Energiservice Lygas
Nyholms Allé 39 – 2610 Rødovre
Tlf: 70 22 55 32
info@energi-service.dk – www.energi-service.dk

