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Solskjerming er ett av de viktigste elementene  i 

energibalansen i et næringsbygg/ offentlig bygg i

dag. Riktig bruk av solskjermingen vil gi et betyde-

lig bidrag energiøkonomisk. 

Der er derfor god økonomi i å gjennomføre regel-

messig vedlikehold av solskjermingen. 

Vi anbefaler samtlige eiere/brukere av nærings-

bygg å inngå en serviceavtale som regulerer vedli-

keholdet av solskjerming.

I moderne kontorbygg skal man både kontrollere

klima og lys. Et moderne kontorbygg er en teknolo-

gisk avansert maskin for effektivt arbeid. I en slik

maskin må lyset og varmen kontrolleres slik at vi

får et godt arbeidsmiljø. Dessuten skal vi ha kon-

troll med inneklimaet. Kravene fra brukere, leieta-

gere og myndigheter øker stadig samtidig som nye

krav stilles  om energi-smarte bygg.

Energiøkonomisering og miljøhensyn er blitt noen

av de viktigste faktorene ved utforming av nye

bygg i dag.
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Vental er den ledende aktøren i bransjen for profesjonell

solskjerming til næringsbygg. Selskapet satser på pro-

dukter og løsninger av høy kvalitet for å tilfredsstille

våre kunders behov. Gjennom egen produksjon og samar-

beid med søsterbedrifter i Europa, samt at vi til enhver

tid kan garantere kvaliteten, ønsker vi å holde kostna-

dene på et lavest mulig nivå.

Vental er en totalleverandør av solskjerming. Dette inne-

bærer at vi bidrar med råd, veiledning og prosjektering.

Vi står også for produksjon, montasje og eventuelt vedli-

kehold. Vår serviceavdeling har spesialisert seg på fore-

byggende vedlikehold og reparasjoner av egne og andres

anlegg. Vi arbeider i hele Norge.

SERVICEAVTALE 

Serviceavtale gir deg trygghet for at vedlikehold blir

gjennomført i henhold til fabrikkens serviceprogram til

en forhåndsavtalt pris – uten ubehagelige overraskelser. 

En serviceavtale inneholder årlig gjennomgang og funk-

sjonstesting av alle produkter. 

Utvendig solskjerming blir konstant utsatt for påvirkning

fra vær og vind. Det vil derfor være god økonomi og fore-

ta regelmessig kontroll over produktene.

FORDELENE 

• Det vil gi en god oversikt over status og vedlikehold 

for alle produktene 

• Rabatt på eventuelle slitedeler og komponenter som

må skiftes. 

• Reduserte priser ved utskiftning av produkter. 

• Forlengelse av levetiden på produktene. 

• Ved en fast avtale slipper man å huske å bestille ved-

likehold regelmessig og man får sikret at små proble-

mer eller skader ikke utvikler seg til store og dyre 

reparasjoner. 

RENGJØRING AV UTVENDIGE PERSIENNER
MED LAKKERT ALUMINIUMSLAMELLER

For at persiennene skal fungere best mulig og ikke bli

utsatt for unødig slitasje, er en periodisk rengjøring 

nødvendig.

Det er å anbefale at man ved rengjøring gjør bruk av en

myk klut eller svamp, samt lunket vann med et sterkt 

fortynnet, mildt rengjøringsmiddel, for eksempel Zalo,

Handy eller flytende PEP.  Til slutt skyller man med rent

vann.

NB! Vi advarer mot bruk av vaskemidler som er sterkt

alkaliske eller syreholdige, eller som inneholder slipemid-

ler.  Likeledes advarer vi mot bruk av høytrykksspyler på

motorer og elektriske komponenter.
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2.  SERVICEAVTALE
1. Visuell kontroll av drift og funksjon

2. Visuell kontroll av duk og lameller

3. Visuell test av motorer/koblinger

4. Visuell sjekk av endestopp, og nødvendige justeringer av disse ved avvik

5. Kontroll av automatikkens innstillinger

6. Fysisk kontroll av innfesting, og nødvendige utbedringer av disse ved avvik

• Rapport

1.  KONTROLLAVTALE
1. Visuell kontroll av drift og funksjon

2. Visuell kontroll av duk og lameller

3. Visuell test av motorer/koblinger

4. Visuell sjekk av endestopp

5. Kontroll av automatikkens innstillinger

• Rapport

3.  SERVICEAVTALE  +
1.. Kontroll av drift og funksjon, og utbedring av disse ved avvik

2.  Kontroll av duk og lameller, og utbedring av disse ved avvik

3.  Test av motorer/koblinger, og utbedring av disse ved avvik

4.  Kontroll av endestopp, og utbedring av disse ved avvik

5.  Kontroll av automatikkens innstillinger, og justering av disse ved avvik

6.  Kontroll av innfesting mot fasade, og utbedring av disse ved avvik

• Slitedeler byttes ved behov og er inkludert

• Rapport
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