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Välkommen till Unirent
LVS Byggvärme AB startade redan 1989 och
verkar sedan 2005 under varumärket UNIRENT.
I den här broschyren presenterar vi delar av vårt
sortiment inom tillfälligt klimat. På vår hemsida
finns det ytterligare produkter och tillbehör.
Vi har specialiserat oss på att erbjuda bygg- och
industrikunder de bäst anpassade lösningarna
för tillfälligt klimat/byggvärme. Efter snart 30 år i
branschen kan jag säga, med en viss stolthet, att
vi har en unik erfarenhet och högsta kompetens
vad gäller produktuthyrning, dimensionering,
etablering och underhåll.
Vi har alla viktiga varumärken från världens
ledande tillverkare i vårt sortiment.
Vår strävan är att UNIRENT ska vara det givna
valet vid värmeentreprenad! Vi har idag ﬂera
avtalskunder som vi arbetar regelbundet med.
Läs mer om det under Klimatavtal, sid 27–29.

Linus von Tourtchaninoff
Linus von Tourtchaninoff
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Dieselolja
En traditionell uppvärmningsmetod som ger
mycket effektiv uppvärmning med hög värmekapacitet. Lämpligt vid uppvärmning av stora
lokaler, gjutning och fasaduppvärmning. För eget
hetvatten kopplar vi in en mobil panncentral
som kan anslutas till fjärrvärmeaggregaten eller
befintliga radiatorer.

Fördelar
–
–
–
–

Hög verkansgrad, effektiv uppvärmning
Snabb installation
Bra till fasadvärme, gjutningar
Stora lokaler, givetvis med en termostat

Nackdelar
– Inte det bästa miljöalternativet
– Svårt att få spridning när det finns
många väggar i lokalen
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300 DI TVS

Modell

HK 380 kW

Modell

300 DI TVS

Värmeeffekt

380 kW

Värmeeffekt

300/175 kW

Luftmängd

26 700 m3/t

Luftmängd

20 880/12 240

Maxförbruk

33 l/t

Elanslutning

32 amp

Maxförbruk

24 l/t

L/B/H

3/2,2/2,2 m

Elanslutning

16 amp

Vikt

2 040 kg

L/B

1,15/4/ m

Vikt

2 000 kg

Kraftfulla, transportabla panncentraler för kort- eller
långvarig uppvärmning av industrihallar, byggarbetsplatser,
evenemangstält, växthus etc. Tiegel mobila panncentraler
levereras anslutningsklara med injusterad brännare och
skorsten.

Dieselolja

THK 380 kW

m3/t

Högeffektiv varmluftspanna upp till 300 kW. Maskinen
lämpar sig för uppvärmning av byggprojekt, fasader, båtar,
hallar och tält m m. Den svetsade ramen tillsammans med
isolerade panelsidor gör maskinen både stabil och mycket
tyst vid drift.

Remko 300

HTL 250

Modell

Remko 300

Modell

HTL 250

Värmeeffekt

300 kW

Värmeeffekt

200 kW

Luftmängd

24 000 m3/t

Luftmängd

13 000 m3/t

Maxförbruk

24 l/t

Maxförbruk

16,8 l/t

Elanslutning

32 amp

Elanslutning

16 amp

L/B

3/2,5 m

L/B

2,4/0,8 m

Vikt

3 000 kg

Vikt

500 kg

Maskinen är inbyggd i en 10 fots container. Tank i miljölåda
och elanslutning finns säkert inlåst i containern. Mycket bra
att använda på platser där det behövs låsas.

REMKO´S varmluftscentraler är speciellt lämpade för uppvärmning av hallar och fasader. Apparaten
har inbyggd brännare, el-central och
har färdiga anslutningar för
slang eller spirorör. Hela chassit är rostfritt. Termostat går
att koppla in.

90 kW
Modell

90 kW

Värmeeffekt

90 kW

Luftmängd

11 500 m3/t

Maxförbruk

11 l/t

Elanslutning

16 amp

L/B

2,5/2,5 m

Vikt

1 500 kg

Maskinen är inbyggd i en 8 fots container. Tank i miljölåda
och elanslutning finns säkert inlåst i containern. Mycket bra
att använda på ställen där det behövs låsas. Även filtrering
av luften kan fås.
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Dieselolja

Thermox 110 BT

BYGGTORKAR
Alla våra byggtorkar & varmluftspannor är idag
utrustade med snabbkopplingar till våra Transcubetankar. Man slipper spill, och vid ﬂytt av utrustningen
slipper man lufta maskinerna vilket sparar tid.
För att ni ska kunna starta uppvärmningen så snabbt
som möjligt levererar vi alltid våra byggtorkar fullt
utrustade med dieselslangar, kablar, rökrör, varmluftslang, termostat m m.

Modell

T 110 BT

Värmeeffekt

110 kW

Luftmängd

6 500 m3/t

Maxförbruk

11 l/t

Elanslutning

220 V

Längd/Bredd

180 x 68 cm

Vikt

235 kg

Thermox luftvärmaren är en driftsäker konstruktion tack
vare Tigerloopen. Tigerloopen är en oljeavluftare som gör
att man endast behöver ha en sugledning från tanken, ingen retur. Detta resulterar i en kraftigt förbättrad driftsäkerhet, bl a genom minskning av brännarens rengörnings- och
servicebehov.

Remko CLK 70

Heylo 80 kW
H 80 K

Modell

R CLK 70

Värmeeffekt

80 kW

Värmeeffekt

70 kW

Luftmängd

5 700 m3/t

Luftmängd

4 929 m3/t

Maxförbruk

7,3 l/t

Maxförbruk

6,6 l/t

Elanslutning

220 V

Elanslutning

220 V

Längd/Bredd

158/87 cm

Längd/Bredd

161/73 cm

Vikt

190 kg

Vikt

172 kg

Modell

HEYLO 100 K är en riktig kvalitetsmaskin för professionella
användare. Vårt samarbete med Heylo inleddes redan 1993
och därför kan vi med säkerhet säga att Heylo står för högsta
kvalitet och genomtänkta konstruktioner som fungerar
även i de hårdaste miljöer. Heylo's byggtorkar finns i ﬂera
modeller.

Remkos nya generation av byggtorkar kännetecknas av väl
utvecklad teknologi. All elektronik är samlad på en plats.
Hög verkningsgrad och bränslesnål. Högt mottryck och låg
ljudnivå. Remko har även ett stort tillbehörprogram, se på
vår hemsida www.unirent.se.

Byggtork 95

Thermox 60 kW
Modell

T 60 kW

Modell

95

Värmeeffekt

60 kW

Värmeeffekt

110 kW

Luftmängd

4 500 m3/t

Luftmängd

5 500m3/tim

Maxförbruk

6 l/t

Maxförbruk

11 kg tim

Elanslutning

220 V

Elanslutning

220V 2600W

L/B/H

1680 x 620 x

L/B/H

1660/670/

1030 mm
Vikt

1110 mm

152 kg

Vikt

Thermox luftvärmare är utrustade med värmeväxlare.
Utblåsningsluften är helt fri från avgaser. Den kraftiga
centrifugalﬂäkten garanterar en hög luftmängd och därmed
en snabb uppvärmning av även stora lokaler, men den är
samtidigt mycket tystgående.

177

Byggtork 95, en stabil maskin som är mycket driftssäker och
levererar värme i stora lokaler dygnet runt.
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Transcube Global är en
transportvänlig, inbrottssäker och miljösäker
dieseltank. Den är godkänd
enligt ADR och UN-kraven
för IBCs normer. Transcube
finns i ﬂera storlekar mellan 950–3000 liter

DIESEL
TANKAR

Rulltank 202
Den portabla, smidiga dieseltanken med plats för 250 liter.
Tanken är smal och smidig
samt utrustad med svängbara
hjul, passar bra på lite svårtillgängligare platser. Godkänd
enligt ADR och UN-krav.

Tankbilskopplingar, inbyggd övertrycks- & vakuumventil, analog
nivåmätare m m.

Två snabbkopplingar
och nivåmätare.

Säkra oljeleveranser

Dieselolja

Transcube Global

MINIMERAR
DRIFTSTOPP

Genom vårt övervakningssystem kan vi garantera att våra
maskiner alltid har tillgång till diesel. Vi har dygnet-runt
övervakning på våra tankar och ser exakt när de behöver
fyllas på för att byggtorkar, panncentraler osv aldrig ska stanna p g a bränslebrist. Vårt system ger
oss automatiska meddelanden när det är dags
att fylla på. Det finns ingen värmeleverantör
som har ett mer driftsäkert system än vi.

Genom goda samarbetspartners har vi
snabba och säkra leveranser av olja. Vi
erbjuder dygnet-runt-leveranser.
Vid akuta situationer har vi en egen bil
med en minitank på.

Miljöansvar
All vår dieselvärme drivs med miljödiesel som
förvaras i våra ADR tankar från Transcube med
miljölåda runt om. För att minska spill så är
alla våra produkter utrustade med snabbkopplingar. Vi har även brännare som drivs med
RME (rapsolja).
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Fjärrvärme
Idag är fjärrvärme det vanligaste alternativet när
det gäller byggvärme. Hetvatten värmer luften
via luftvärmare som matas med hetvattenslangar.
Det är ett mycket bra metod om uppvärmningoch uttorkningsprocessen är lång. Det är ofta
även det bästa ekonomiska alternativet.
I många fall när fjärrvärmerören är indragna i
fastigheten saknas det en undercentral/värmeväxlare. UNIRENT har mobila undercentraler från
100 kW till 1 600 kW redo för installation. Finns
inte fjärrvärme att tillgänglig men man fortfarande
vill använda hetvattensystem så har UNIRENT
moderna mobila panncentraler som producerar
eget hetvatten.

TF15
VÄGGHÄNGD
Den perfekta maskinen för att
torka och värma trånga utrymmet. Genom att hänga upp den
på väggen så är den aldrig i vägen, den är sticker bara ut drygt
35 cm från väggen. Smidigare
lösning finns inte.
På bilden har vi kopplat på luftrör för att fördela varmluft in i
ﬂera rum. En perfekt maskin när
man jobbar i en lägenhet eller
en villa.

8
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TF 50 HV 2014

Modell

TF 250 HWI

Modell

TF 50 HV 2014

Värmeeffekt

260 kW

Värmeeffekt

50 kW

Luftﬂöde

21 960 m³/t

Luftﬂöde

3 900 m³/t

Elanslutning

16 A Märk

Elanslutning

16 A Märk

ström 11 A

ström 2,5 A

Ljudnivå

72 dB

Ljudnivå

78 dB

H/B/D

1 825 x 3 000 x

H/B/D *med

2 150*/1 310 x

1 360 mm

luffördelare

760 x 940 mm

1 200 kg

Vikt

148 kg

Vikt

Fjärrvärme

TF 250 HWI

Maskinens format och smidighet gör att den kan användas
nästan var som helst. Inga utstickande detaljer som kan skadas.
Maskinen har möjlighet att både köra 260 kW värme och med
ett enkelt byte av batteri även kan ge upp till 160 kW kyla.

Hetvattenﬂäkt för kontor och industrilokaler. Här kommer
vår starka ﬂäkt till sin fulla rätt. Stora ytor kan värmas och
ventileras genom den långa kastlängden av luften.

TF 50 HV

TF 30 HV

Modell

TF 50 HV

Modell

TF 30 HV

Värmeeffekt

50 kW

Värmeeffekt

30 kW

Luftﬂöde

4 000 m³/t

Luftﬂöde

2 100 m³/t

Elanslutning

16 A Märk

Elanslutning

220 V Märk

ström 5,2 A

ström 2,6 A

Ljudnivå

74 dB

Ljudnivå

Under 65 dB

H/B/D *med

2 150*/1 210 x

H/B/D *med

2 150*/1 210 x

luffördelare

670 x 970 mm

luffördelare

530 x 660 mm

Vikt

126 kg

Vikt

77 kg

Maskinen är inbyggd i en 10 fots container. Tank i miljölåda
och elanslutning finns säkert inlåst i containern. Ett mycket
bra alternativ på platser där det behövs låsas.

Hetvattenﬂäkt för bostäder och trapphus. Det lilla chassit gör
att man kan placera maskinen nästan var som helst. Fungerar
utmärkt både för nyproduktion och renoveringsobjekt.

Airco 4 2012

TF 15

Modell

Airco 4

Modell

TF 15 HV

Värmeeffekt

50 kW

Värmeeffekt

17,5 kW

Luftﬂöde

3 900 m³/t

Luftﬂöde

1 040 m³/t

Elanslutning

220 V Märk

Elanslutning

220 V Märk

ström 2,6 A

Den lil
la
maski
nen m
ed
stor ka
pacite
t

ström 1 A

Ljudnivå

Under 70 dB

Ljudnivå

Under 65 dB

H/B/D *med

2 250*/1 350 x

H/B/D

745 x 556 x 360

luffördelare

660 x 920 mm

Vikt

123 kg

mm
Vikt

Maskinen ansluts till befintligt hetvattennät eller till olika
mobila panncentraler. Airco 4 torkar betong på ett snabbt,
enkelt och ekonomiskt sätt. Fyra fasta luftfördelare ger bästa
spridningen av värmen.

Vikt 31 kg

Hetvattenﬂäkt som är utvecklad för att värma och torka
mindre ytor även där framledningstemperaturen är låg.
Maskinen kan kopplas direkt till ett fast radiatorsystem. Har
ett mycket kompakt chassi för att smidigt kunna placeras i
trånga utrymmen och lägenheter.
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Fjärrvärme

1600 kW Mobil undercentral + tappvarmvatten
Modell

1 600 kW

Värmeeffekt

1 600 kW

Elanslutning

3 x 400 V

Delta T primär/
sekundär

90–54° C

Vattenanslut.

DN 65/50/50

Primär

DN 80

Expansionskärl

2 x 100 l

Flöde primär/
sekundär

7,5 kg/s
8,9 kg/s

H/B/D

176 x 200 x
76 cm

Vikt

700 kg

800 kW Mobil undercentral

50–80° C

Vår absolut största mobila undercentral. Värmeväxlare för
varmvatten, värme, golvvärme och ventilationssystem.

Modell

800 kW

Värmeeffekt

800 kW

Elanslutning

3 x 400 V

Delta T primär/
sekundär

90–53 C
50–80 C

Vattenanslut.

DN 65/50/50

Primär

DN 80

Expansionskärl

2 x 100 l

Flöde primär/

5,2 kg/s
6,3 kg/s

sekundär
H/B/D

176 x 200 x
76 cm

Vikt

650 kg

Värmeväxlare för varmvatten, värme, golvvärme och
ventilationssystem.

400 kW Mobil undercentral

DELBA

R

400 kW Mobil undercentral Delbar
Modell

400 kW

Modell

400 kW

Värmeeffekt

400 kW

Värmeeffekt

400 kW

Elanslutning

3 x 400 V

Elanslutning

3 x 400 V

Delta T primär/
sekundär

90–53° C

90–53° C

50–80° C

Delta T primär/
sekundär

Vattenanslut.

DN 65/50

Vattenanslut.

DN 65/50

Primär

DN 50

Primär

DN 50

Expansionskärl

100 l

Expansionskärl

100 l

Flöde primär/
sekundär

2,65 kg/s
3,18 kg/s

Flöde primär/
sekundär

2,65 kg/s
3,18 kg/s

H/B/D

176 x 165 x
76 cm

H/B/D

176 x 165 x
76 cm

Vikt

450 kg

Vikt

450 kg

Värmeväxlare för varmvatten, värme, golvvärme och
ventilationssystem.

50–80° C

Med en delbar fjärrvärmecentral kan man även montera den
mobila lösningen i mycket trånga utrymmen.

200 kW Mobil undercentral

Elpanna 63
Modell

200 kW

Modell

EP 63

Värmeeffekt

200 kW

Värmeeffekt

63 kW

Elanslutning

3 x 400 V

Elanslutning

400 V

Delta T primär/
sekundär

110–65° C

Drifttemperatur

20–95°C

85–68° C

Vattenanslut.

R 50 inv

Vattenanslut.

DN 65

Vattenvolym

31 l

Primär

DN 80

H/B/D

Expansionskärl

200 l

114 x 45,4 x
65,5 cm

Flöde primär/

5,6 kg/s

Vikt

80

sekundär
11,2 kg/s
Red Frame är en komplett lösning för varmvatten och värme H/B/D
150 x 180 x
76 cm
med optimal säkerhet, effektiv
Vikt
400 kg
värmeöverföring, god avkylning,
servicevänlig konstruktion och
kompakt uppbyggnad. Fjärrvärmecentralen används vid
nyanslutning/renovering eller konvertering till fjärrvärme.

Elpanna för uppvärmning av värmevatten i vattenburna
värmesystem eller i industriprocesser. Effekten är uppdelad i
7 steg som kan begränsas ner till 1 effektsteg. Behållaren är
tillverkad av stålplåt, pannans elpatroner är av rostfritt stål
med mässingshuvud. Pannorna levereras med termostat för
konstanthållning av framledningstemperaturen.
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Fjärrvärme

Utomhusgivare ﬁnns alltid med på våra
undercentraler för bästa styrkurva och
ekonomi.

Driftlarm ﬁnns som tillval på undercentralerna,
larmet utlöses när det blir tryckfall eller att
strömmen bryts. Larmet är direktkopplat till vår
jourtjänst.

Installation av mobil undercentral

VIKTIGT

Vid installation av en mobil
undercentral vill fjärrvärmeleverantören veta vilken sorts
undercentral som kopplas in på
deras nät. Vi har licensierad
rörmokare som kan hjälpa till
med inkopplingen.
På vår hemsida hittar du all
information du behöver
www.unirent.se.

Golvvärmeväxlare

Elektrisk golvvärmeväxlare
för provisorisk uppvärmning
av betongplattor enkel att
installera. Reglerbar värme
0–50 C. En golvyta upp till
250 m2 kan värmas upp på
detta sätt.
Portabel spirovent &
mobil extra pump

Fördelar
–
–
–
–
–

Miljövänligt
Bra spridningseffekt
Passar både stora och små ytor
Ekonomiskt hållbart
Stort produkt sortiment

Nackdelar
– Tar tid att montera upp
– En hel del slang & koppling behöver
hängas upp och som kan vara i vägen
– Kräver stor kunskap inom området

Mobil energimätare

Portabla energimätare kan
vara ett bra komplement
om man vill dela på en
mobil undercentral och
skilja på kostnaderna, kan
även användas om man
har shuntat vatten från
närliggande fastighet. All
energidata skickas till en
mobiltelefon där man kan
se både ﬂöde och energiförbrukning.
Mätutrustning tempoch fuktvärden

Mobila pumpar kan vara bra
när den befintliga pumpen
inte orkar, ett komplement
som används ofta, även
spirovent kan användas på
större arbetsplatser för få
bort luft i systemet.

Ett bra verktyg för er som vill
hålla koll på temperatur samt
den relativa fuktigheten.
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Fjärrvärme

CityHeater ATX, luftvärmare för hetvatten
Modell

ATX 1 600

ATX 2 500

Vatten anslut.

DN 50

DN 50

El anslutning

400 v 16 A

400 v 16 A

Luftmängd s 1

10 020 m³/t

14 660 m³/t

Luftmängd s 2

16 000 m³/t

22 000 m³/t

Effekt

215 kW

258 kW

Höjd/Längd

141/290 cm

171/321 cm

Vikt

885 kg

1 079 kg

CityHeater ATX ansluts till fjärrvärmenätet eller till mobil panncentral. Den tryckstarka radialﬂäkten möjliggör anslutning till
befintliga kanalsystem eller temporära system med t.ex. varmluftslangar. CityHeater ATX används för uppvärmning av större
hallar och lokaler där fjärrvärme eller varmvatten från panncentral finns tillgängligt. Aggregatet kan installeras friblåsande eller
anslutas till ett befintligt kanal- eller slangsystem för effektiv spridning av varmluften. Reglering av rumstemperaturen sker automatiskt med rumstermostat eller med dag- och nattautomatik.

Digital uppkoppling ger dig full
kontroll över kostnader och minimerar
driftstopp.
MINIMER
AR
DRIFTST
OPP

Internet of things

Med många av våra undercentraler finns det
möjlighet att koppla på en digital läsare, vilket
ger dig möjlighet att övervaka och styra den
via din telefon eller andra enheter. Minska
dina kostnader genom att sänka värmen på
varma dagar. Du får larm direkt i telefonen när
något inte fungerar som det ska.
Systemet har funktioner för
• Kvalitets- och driftrapporter
• Processtyrning
• Processinformation loggning
• Övervakning och larmfunktioner
OBS! Det här är en tilläggstjänst och ingår
inte som standard.
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Fjärrvärme

Mobila Panncentraler

Leverans av mobil panncentral på 500 kW, och extern ADR-tank.

Anslutning och mätinstrument i en mobil panncentral.

Producera egen fjärrvärme
Hyr en mobil panncentral!

Perfekt för dig som inte har ström eller fjärrvärme på
bygget. Vi kan då enkelt ställa en supermodern panncentral
på plats, antingen kopplar vi in oss på ert nät eller så
monterar vi upp egna hetvattenslangar med tillhörande
fjärrvärme, aerotemprar eller vad som behövs för att skapa
ett bra klimat.
Vi har panncentraler på 400, 500 och 800 kW och vi
kan idag koppla upp till ca 20 stycken TF50HV maskiner
mot våra största panncentraler. Panncentralerna kan
förses med ett automatiskt påfyllningskärl. Pannan har
all styrning som behövs för att värma upp så ekonomiskt
som möjligt.

Extern ADR tank

Till våra panncentraler använder vi externa tankar. Alla
tankar är i ADR format och har miljölåda för att uppfylla
miljökraven. Vi har dygnet-runt övervakning på våra tankar
och ser exakt när de behöver fyllas på för att panncentralen
aldrig ska stanna p g a bränslebrist. Vårt system ger oss
automatiska meddelanden när det är dags att fylla på.
Det ﬁnns ingen värmeleverantör vi känner till som
har ett driftsäkert system än vi.

MINIMER
AR
DRIFTST
OPP

Larm

Våra panncentraler är utrustade med driftlarm, spänning
samt brännarstopp, vid larm kontaktar pannan vår dygnetrunt-jour som sedan rycker ut.

Här är en mobil panncentral på 800 kw, med en extern ADR-tank
inkopplad. Tanken övervakas digitalt och meddelar oss dygnet runt
när den behöver fyllas på, vilket vi har dygnet-runt-jour på.
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Elvärme
Elvärme är ett samlingsnamn för uppvärmningssystem som använder elektrisk ström som
energikälla. De vanligaste typerna är direktverkande elvärme.
Elvärme som i byggbranschen kallas
underhållsvärme kan vara lämpligt att använda
vid mindre ytor, samt när huset är riktigt tätt. En
nackdel är att det går åt mycket kraft. Tänk på att
dimensionera elanläggningen!

Fördelar
– Kräver lite underhåll
– Snabb installation
– Bra till mindre ytor

Nackdelar
– Kräver mycket kraft
– Sämre vid större lokaler

14
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Elvärme

TF 36 EL

TF 18 EL

Modell

TF 36 EL

Modell

TF 18 EL

Värmeeffekt

18, 27, 36 kW

Värmeeffekt

18, 27, 36 kW

Luftﬂöde

2 700/3 900 m³/t

Luftﬂöde

2 300/1 700 m³/t

Ljudnivå

74,3 dB

Ljudnivå

under 65 dB

Elanslutning

400 V 63 amp

Elanslutning

3 x 400 V 16 amp

Märkström

8,7 amp

Märkström

15 + 13 amp

H/B/D exkl

1 310 x 1 310 x

H/B/D exkl

1 210 x 530 x

luftfördelare

940 mm

luftfördelare

660 mm

Vikt

164,5 kg

Vikt

70 kg

Med vår nya elmaskin har vi ansträngt oss för att få så hög
prestanda som möjligt i marknadens minsta format. TF 36 el är
en tyst, ﬂexibel och smidig lösning som kan placeras både ute
och inne och passar därför även mycket bra i eventlösningar.
Maskinen ger hela 36 kW i tre effektsteg och man kan dessutom driva ﬂäkten i två hastigheter.

TF 18 har textilluftfördelare infälld i maskinen samt är
försedd med en invändig stålspiral textilfördelare med sex
luftutgångar på 95 mm. Den kan användas med standard
textilförlängningsslangar för bättre fördelning av luften. Två
ﬂäkthastigheter 2300/1700 m³/h för bästa funktion vid alla
tillämpningar. El-skåpet integrerat i chassit.
TF 3 EL

TF 9 EL
Modell

TF 18 EL

Värmeeffekt

2,2, 4,5, 9 kW

Luftﬂöde

1 250m³/t

Ljudnivå

under 65 dB

Elanslutning

400 V 16 amp

Märkström

13 amp

H/B/D exkl

720 x 566 x

luftfördelare

360 mm

Vikt

30 kg

Modell

Maskinen har ett mycket kompakt chassi för att smidigt
kunna placeras i trånga utrymmen som trapphus, eventtält
och lägenheter, dessutom kan man ändra luftspridning och
luftﬂöden. Maskinen kan stå på golvet eller monteras på
vägg (väggfäste medföljer).

VF 9*

Värmeeffekt

0, 4,5, 9 kW

Luftﬂöde

750 m³/t

Ljudnivå

under 55 dB

Elanslutning

400 V 16 amp

Märkström

13 amp

H/B/D exkl

430 x 430 x

luftfördelare

410 mm

Vikt

12 kg

Värmeeffekt

2,1 / 2,8 kW

Luftﬂöde

450 m³/t

Ljudnivå

61 dB

Elanslutning

400 V 16 amp

Märkström

10 / 13 amp

H/B/D exkl

500 x 295 x

luftfördelare

300 mm

Vikt

12 kg

TF3 är en av marknadens smidigaste
maskiner vad gäller format, vikt
och prestanda. Är perfekt för lokaler upp till 80 m2. Den har 2 olika
effektlägen, 2,1kW / 2,8kW.
Torkﬂäkten är utrustad med
steglös termostat mellan
5–35°C samt ett automatiskt överhettningsskydd.

VF 2–15 kW
Modell

TF 3 EL

* Modell VF finns i ﬂera olika storlekar.
Se mer information på vår hemsida
www.unirent.se.

VF är en robust konstruktion som kan hängas på väggen med
medföljande konsol. Det styrande rastret på framsidan håller
ihop luftströmmen och ger en lång kastlängd. Alla modellerna
är utrustade med steglös termostat och överhettningsskydd.
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Gasolvärme
Ett kilo gasol motsvarar ett energiinnehåll på 12,8
kWt vilket är ca 30 % mer än energiinnehållet i en
liter diesel. Räknar du på hela energikostnaden
inklusive bränsle, maskinhyra, miljöeffekter samt
service och montage vinner gasolen ofta mot
andra energislag.
Effektivt bränsleutnyttjande gasolvärmare
finns i ﬂera utföranden. Dels som direktverkande
värmare, där rökgaserna används i uppvärmningen, och dels som värmeväxlare där
rökgaserna leds bort i en skorsten. Det finns
även infravärmare med gasoldrift där strålningsenergin effektivt överför värme till arbetsytan
utan att behöva värma upp rumsluften.

Fördelar
–
–
–
–

Bra spridningseffekt
Passar stora som små ytor
Ekonomiskt hållbart
Stort produktsortiment

Nackdelar
– Tar tid att montera upp
– En hel del slang & koppling som behöver
hängas upp, som kan upplevas vara i vägen
– Kräver stor kunskap inom området

16
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Modell

M 100 kW

Modell

R 100 kW

Värmeeffekt

100 kW

Värmeeffekt

50–100 kW

Luftﬂöde

3 300 m³/t

Luftﬂöde

3 600 m³/t

Bränsleförbruk

7,90 kg/t

Bränsleförbruk

3,9–7,8 kg/t

ning

Gasolvärme

REMKO PGT 100

Munters 100 kW/AE

ning

Elanslutning

10 amp

Märkström

230 V

Vikt

28 kg

Vikt

47 kg

REMKO PGM 60

Gasol har under senare år fått en allt större betydelse inom
byggnadsbranschen. Gasol har många fördelar. Gasol ger en
ﬂexibel lösning med hög effekt. Gasolvärmarna kan placeras
där värmebehovet finns och matning sker via slang. Det
höga energiinnehållet i gasol ger en mycket effektiv uppvärmning.

Modell

R 60 kW

Värmeeffekt

55 kW

Luftﬂöde

1 450 m³/t

Bränsleförbruk

1.95–4.27 kg/t

ning
Vikt

20 kg

REMKO PGM 30

Munters Kid 80 kW/AE
Modell

Kid 60 kW

Modell

R 30 kW

Värmeeffekt

82,1 kW

Värmeeffekt

26 kW

Luftﬂöde

2 480 m³/t

Luftﬂöde

800 m³/t

Bränsleförbruk

6,5 kg/t

Bränsleförbruk
ning

0.78–2.0
kg/t

Vikt

12 kg

ning
Elanslutning

10 amp

Märkström

230 V

Vikt

23 kg

Kid är en liten, mobil brännare från Munters. Kid finns i ﬂera
olika utföranden. Kontakta oss för mer information eller se på
vår hemsida www.unirent.se.

REMKO’s gasolapparater är konstruerade
för problemfri, pålitlig, allround-användning. Nu både lättare, snabbare och
med förbättrad teknik i en bärbar eller
mobil design. De kan användas överallt
där snabbpunktsuppvärmning behövs,
exempelvis i välventilerade fabrikssalar, byggarbetsplatser osv.

Förångarskåp

Modell
Gasolförbruk

upp till 32 kg/t

ning
Ström

16A matning

Elförbrukning

6 kW

Modernt förångarskåp med oljeavskiljare.

17
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Mobila ånggeneratorer

MHC - 700

Modell

MHC - 700

Effekt

200 kW

Konstruktions

16 Bar

tryck
Drifttryck

13 Bar s

Vattentank

2 150 l

Extern anslut

230 V

ning
Vikt (tom)

990 kg

Vikt (fylld)

3 340 kg

LxBXH

2 x 1,6 x 1,6 m

MHC 700 är en finsktillverkad ånggenerator monterad i en ﬂyttbar container användbar för upptining av vägtrummor, vattenledningar m m. Den kan även med fördel användas för t.ex skylttvättning. Vattenmätare och oljemätare finns för uppföljning av
förbrukning. I standardleveransen krävs elanslutning 230 V.

Ång-Janne

Värmemattor

Modell

Ång-Janne

Modell

Värmemattor

Effekt

23 kW

Effekt

1 000 W/230 V

Ångﬂöde

25–30 kg/t

Längd

3m

Tryck

8 Bar

Bredd

1m

Volym

15 l

Tjocklek

20 mm

Vikt

50 kg

Vikt

50 kg

Ett perfekt hjälpmedel när man behöver tina upp brunnshål,
dagbrunnar, gjutformar, borrhål m m.

Tjältiningsmattor som klarar upp till 50 cm per dygn. Perfekt
för uppvärmning av gjutformar, som frostskydd av mursand
och vid uppvärmning av kabeltrummor.

Betonghärdningskabel
När du hyr en Ång-Janne av oss så
får du självklart med en gasolﬂaska.

Modell

Härdningskabel

Längd 85 m

Effekt 3 500 W

Längd 35 m

Effekt 1 400 W

Längd 10 m

Effekt 400 W

Värmekabel för härdning, varmhållning och uttorkning
av betong.
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Mobilt värmeverk

Flexi Heater 250 VX
Modell

250 VX

Effekt

200 kW

Pumpkapacitet upp till 6 000
primära/se
l/tim=100 l/
kundära syst.
min 2,54 bar
Max värme
effekt (diesel)

95 kW

Diesel
förbrukning

10 l/tim

Värmeeffekt
(elvärme)

8–17 kW

Elbehov
(elvärme)

8 kW 400 V 16 A/
17 kW 400 V 32 A

Temperatur
område

0–100°C

Total slang
längd

710 m

Vikt

2 500 kg

Varm mark

Med 710 meter slang kan Flexi Heater tina tjäle i mark eller varmhålla mark.
Tjälspett och grillgaller med effekt på ca 100 kW finns också till maskinen,
för att tina fram brunnslock och tina brunnar, vägtrummor m m.

Varmluft

Luftvärmare med elektrisk ﬂäkt går att ansluta till maskinen. Luftvärmarna kan överföra upp till 45 kW st. Det finns uttag för upp till
fyra luftvärmare per maskin.

Varmvatten

Flexi Heater levererar varmt vatten upp till 100 grader. Det kan användas
till t ex golvvärme i eventtält, varmhållning av betong vid vintergjutning
eller en mobil varmvattenberedare på ca. 100 kW.

Fjärrvärme

Flexi Heater kan leverera fjärrvärme som räcker till 8–10 villor eller
lägenheter vintertid. På sommaren räcker en Flexi Heater till ca 40
lägenheters behov av varmvatten.

Miljö

Flexi Heater har ett helisolerat skåp och är extra isolerad invändigt för
att spara energi och bli mer kostnadseffektiv. Flexi Heater kan problemfritt drivas av fjärrvärmenäten och bli en helgrön maskin. Flexi Heater
prioriterar automatiskt el före diesel. Det är bättre för miljön och mer
kostnadseffektivt.
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Kondens & Sorption
Att avfukta är en energisnål metod jämfört med
att värma upp och ventilera bort fukt. I en
kondensavfuktare får du tillbaks all tillförd energi
samt kondensorvärmen från kylkretsen. Nästan
som en värmepump. Då luften cirkulerar hela
tiden är metoden lätt att styra och mycket
energisnål.

Fördelar
– Hög driftsäkerhet
– Mycket energisnål
– Återför både energi och värme
– Sorptionsavfuktare klarar både låga
temperaturer och låga RFnivåer

Nackdelar
– Kondensavfuktare fungerar bäst i
rumstemperatur med hög luftfuktighet.
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Modell

A 125 BT

Modell

A 75 BT

Effekt

1 560 W

Effekt

775 W

Luftﬂöde

850 m3/t

Luftﬂöde

700 m3/t

Spänning

230 V, 50 Hz

Spänning

230 V, 50 Hz

Säkring

10 A trög

Säkring

10 A trög

Kapacitet

55 l/dygn

Kapacitet

27 l/dygn

H/B

980 x 630 mm

H/B

980 x 570 mm

Yta volym

425 m

Yta volym

350 m3

Vikt

49 kg

Vikt

49 kg

3

Den största mobila byggavfuktare i sortimentet. Kompakt
med mycket hög prestanda. Utrustad med hetgasavfrostning för att ge hög avfuktningskapacitet även vid lägre
temperaturområden

Kondens och Sorption

A 75 BT

A 125 BT

Är lätt att hantera, robust och tålig. Avfuktaren är utrustad
med hetgasavfrostning för att ge hög avfuktningskapacitet,
även vid låga temperaturer. Baserad på rörförångare.

A 60 BTB

A 160 ADS

Modell

A 60 BTB

Modell

A 160 ADS

Effekt

640 W

Effekt

1 000 W

Luftﬂöde

500 m3/t

Luftﬂöde

160 m³/t

Spänning

230 V, 50 Hz

Spänning

230 V, 50 Hz

Säkring

10 A trög

Kapacitet

14,4 l/dygn

Kapacitet

16 l/dygn

H/B/D

H/B

980 x 507 mm

285 x 335 x
395 mm

Yta volym

250 m3

Vikt

11 kg

Vikt

30 kg

Lösningen på fuktproblem i mindre utrymmen! A 60
BTB har uppsamlingskärl med nivåvakt men det finns
även möjlighet till slanganslutning Ø 14 mm.

Lämpligt för torkning på bygg- och renoveringsplatser eller vid vattenskada och
krypgrunder. Fungerar utmärkt i miljöer som industriella processer, lager,
muséer och torkning av temperaturkänsliga produkter.

MUD 340
Modell

MUD 340

Luftﬂöde

340 m3/t

Spänning

230 V, 50 Hz

Kapacitet

34 l/dygn

H/B/D

368 x 307 x
357 mm

Vikt

21 kg

Avfuktaren är speciellt framtagen för avfuktning av vattenskador och att avfukta fuktskadade byggnadsmaterial.
Denna patenterade avfuktare har en speciell funktion där
avfuktnings- och värmeavgivningskapaciteten kan ställas in
efter behov.
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Luftrenare
Damm som innehåller kvartspartiklar är en
hälsofara och finns på många arbetsplatser.
Sedan 2 november 2015 gäller nya föreskrifter
om kvarts-stendamm i arbetsmiljön. Arbetsgivare
är skyldiga att undersöka arbetsförhållandena,
bedöma riskerna samt åtgärda och följa upp
verksamheten för att förebygga mängden kvarts
- stendamm i arbetsmiljön.
Kvarts i form av stendamm finns på många
arbetsplatser som hanterar betong, tegel, puts
och murbruk. När man hamrar, slipar väggar,
slipar betong, river och renoverar liksom i all
annan byggverksamhet så är luftrenare nödvändigt för bästa arbetsmiljö.

Fördelar
Mobila luftrenarna tar hand om det farliga luft
burna dammet innan det hamnar i dina anställ
das lungor. På en byggarbetsplats finns det alla
möjliga farliga dammpartiklar, asbest- och kvarts
är två exempel på partiklar som ger permanenta
skador på lungor och andningsorgan.

Nackdelar
Det finns egentligen inga nackdelar med att
installera luftrenare på dammiga arbetsplatser.
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DC AirCube 2000

Modell

Clair 6000

Modell

AirCube 2000

Luftmängd

6 000 m3/t

Luftmängd

1 800 m3/t

Elanslutning

16 A

Elanslutning

220 V

H/B

821 x 728 mm

H/B

1019 x 512 x

Vikt

75 kg

Luftrenare

Clair 6000

547 mm
Vikt

Clair 6000 lämpar sig väl för dammiga miljöer och större
lokaler inom industri, livsmedelsindustri, verkstadsindustri
och bygg. Maskinen har fyra 300 mm utblås där man kan
fästa ventilationsslang att leda den friska luften vidare i
lokalen. Luftrenaren styrs med en fjärrkontroll.

25 kg

DC AirCube 2 000 är en kompakt och robust konstruktion
med ett ﬂöde upp till 1 800m3/h vilket gör den till en av
marknadens kraftfullaste enfasluftrenare. AirCube 2 000
har ett förfilter på 0,7 m2, ett mikrofilter HEPA H13 på
10 m2 och en indikatorlampa som lyser när det är dags att
byta filtret. Luftutblåset är riktat uppåt för att inte virvla
upp damm som ligger på golvet

Clair 2000

LR 500

Modell

Clair 2000

Modell

LR 500

Luftmängd

500–2 000 m /t

Luftmängd

80–500 m3/t

Elanslutning

220 A

Elanslutning

220 A

H/B

560 x 750 mm

H/B

490 x 230 mm

Vikt

28 kg

Vikt

9,5 kg

3

Är lämplig för industrilokaler, byggarbetsplatser och större
rumsmiljöer. Den är effektiv upp till 200 m2. Tystgående
med 4 driftlägen från 500 m3/t till 2 000 m3/t. Luftrenaren
kan också fås med frontutblås för större konferenslokaler.

Kan blanda uteluft med inneluft som renas
och blåses ut. Med dubbla filter är den en
av marknadens mest effektiva
luftrenare. Den personliga
luftrenaren är perfekt
för ytor upp till 60 m2.

DC AirCube 500
Modell

AirCube 500

Luftmängd

500 m3/t

Elanslutning

220 A

H/B/D

380 x 340 x
495 mm

Vikt

13 kg

AirCube 500 har utvecklats för att vara både lättanvänd och
slitstark. Den är byggd i rostfritt stål för att vara extra motståndskraftig mot skador. Utrustad med eluttag för lampa
och annat. En utblåsningsslang kan användas för att skapa ett
undertryck i ett tillslutet rum. Fläkten har två hastigheter som
gör det möjligt att köra mer ekonomiskt, t ex under natten.
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Lufttransportörer

Powervent 8000

Heylo Sahara

Modell

Powervent 8000

Modell

Heylo Sahara

Luftﬂöde ﬂäktsteg 1

7 560 m3/t

Luftﬂöde ﬂäktsteg 1

1 320 m3/t

Disponibelt ﬂäktsteg

600 Pa

Luftﬂöde ﬂäktsteg 2

2 260 m3/t

Märkström

3,4 A

Märkström

3,7 A

Vikt

17 kg

Vikt

17 kg

POVERVENT 8 000 är en kraftig ﬂäkt som utan problem
klarar att suga eller trycka luften genom max. 45 m slang.
Fläkten har anslutningsstos för slang på både insugs- och
utblåssidan så att den kan användas som utsugs- eller
tilluftﬂäkt. Vid behov av lång lufttransport kan ﬂera ﬂäktar
monteras i serie.

HEYLO SAHARA Turbo är en produkt speciellt utvecklad för
arbeten inom våtsanering. SAHARA Turbo har en kraftig radialﬂäkt och luftströmmen blåses ut parallellt med golvet för
bästa uttorkande verkan. Med adapter kan 1–3 utblåsslangar
anslutas för inblåsning i t ex trossbotten.

Vortex

Ace

HEYLO VORTEX är
konstruerad för
Luftﬂöde ﬂäktsteg 1
2 800 m3/T
slanganslutning och
Disponibelt ﬂäktsteg 550 Pa
används för effektiv
Märkström
2,2 A
luftcirkulation eller
Vikt
15 kg
transport av luft till
eller från en lokal. VORTEX kan anslutas till den vanligt
förekommande slangdiametern Ø 305 mm
och klarar att suga eller trycka luften
genom max 38 m slang. Om ﬂera
ﬂäktar monteras i serie kan luft
ﬂyttas över längre avstånd. Fläkten
har anslutning för slang på både
insugs- och utblåssida.
Modell

Heylo Vortex

Modell

Heylo Ace

Luftﬂöde ﬂäktsteg 1

2 930 m3/t

Luftﬂöde ﬂäktsteg 2

3 880 m3/t

Märkström

1A

Vikt

15 kg

HEYLO ACE Turbo är den senast utvecklade ﬂäkten och har
ett brett användningsområde. Fläkten är energisnål och
tystgående. ACE Turbo AMAM bygger på 30 års erfarenhet
av vattenskadesanering, uttorkning och värmespridning vid
temporära värmeanläggningar. Fläkten har 2 effektsteg och
ett luftﬂöde på hela 3 880 m3/h.

Fläktar

Dessa bärbara ﬂäktar används för uttorkning och
förbättrad värmespridning. De är lättplacerade
och kräver ett minimum av underhåll och service.
Ett mycket effektivt sätt att återanvända den
varma luften från taket ner till bottenvåningen
är att transportera ner den med hjälp av luft
transportörer.
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Klimatavtal

Vad innebär ett avtal med UNIRENT
Vi erbjuder ett konceptavtal gällande det tillfälliga klimatet. För dig som kund innebär det
framför allt att ni får fördelaktiga priser på utrustningen, garanterad tillgång till maskiner
under högsäsong och en pålitlig samarbetspartner från början till slut. Detta mot att vi får
förtroendet att vara er förstahandsleverantör inom tillfälligt klimat/byggvärme.

Priser

tillbehör som mobila energimätare, webbaserade RF,
temperaturgivare, mobila driftlarm, termografikamera för att
upptäcka onödiga energiförluster är också sådant vi erbjuder
våra kunder. Vid inköp av nya, energismarta maskiner
prioriteras avtalskunder.

Kalkyloffert

Montage, service och jour

När ett klimatavtal tecknas med oss blir vi er förstahands
leverantör av tillfälligt klimat/byggvärme. Ni får då tillgång
till hela vår maskinpark till våra absolut lägsta priser.

Vi erbjuder våra avtalskunder hjälp med kostnadskalkyler
redan vid anbudsförfrågan, så att ni kan få en ungefärlig
överblick av kostnaden för den tillfälliga värmen redan i ett
tidigt skede.

Dimensionering & projektering

När projektet startar upp erbjuder vi oss att vara med i ett
tidigt stadium för att detaljerat gå igenom era behov och
komma med förslag för en optimerad uppvärmning och
uttorkning. Det görs självklart i samarbete med den ansvarige
för projekten och är nödvändigt för att säkerställa att rätt
utrustning finns tillgänglig vid rätt tidpunkt. Viktigt att tänka
på är att en rätt dimensionerad anläggning minskar behovet
av ometablering. Vid större projekt lämnar vi även en
APD-plan som tydligt beskriver de förslag som tagits fram
genom behovsanalys och projektering vilket ger en bra
överblick av installationen.

Utrustning

Vi har en modern maskinpark, all utrustning vi använder är
av högsta klass från de ledande tillverkarna. Att använda
moderna maskiner innebär lägre energiförbrukning. Smarta

Service är enormt viktig inom byggvärme! Både när det
gäller att få utrustningen att fungera snabbt vid en eventuell
driftstörning samt vid önskemål av ometablering. Vi har egna
montageteam som har all den kunskap som krävs för att vi
ska vara ledande på marknaden.
Som enda företag inom vår bransch har vi en dygnet-runtjour alla dagar i veckan. Vi erbjuder även veckounderhåll och
gör då en genomgång av utrustningen på byggarbetsplatsen
inför helgerna. Allt för att minimera risken för driftsstopp på
våra maskiner. Avtalskunder prioriteras vid hög belastning.

Besiktning

I vår kvalitetssäkring ingår det att besiktiga levererad
anläggning och utrustning tillsammans med platschef för att
gå igenom, förklara och visa att samtliga funktions- och
miljökrav är uppfyllda.

Utbildning och handhavande

Våra utbildningar ökar säkerheten och underlättar hand
havandet av den tillfälliga anläggningen. Det ger förutsättningar för en hög driftsäkerhet och många driftstörningar
förebyggs.
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Klimatavtal

Bra att känna till!
Energikostnad

Energiförbrukning är den kostnad som idag är den viktigaste när man beställer tillfälligt klimat till arbetsplatsen. Genom
fokusera på att välja rätt utrustning kan man minska kostnaderna betydlig mycket mer än om man enbart tittar på hyrespriset för maskinen.
Så här kan kostnadsfördelningen vara för ett projekt: 70 % är energikostnad resterande 30 % består av hyra, arbete, transporter m m.
Värt att tänka på när man väljer utrustning.

ADP-Plan

På större projekt ritar vi alltid upp en APD-plan hur vi tänkt oss att det ska dimensioneras upp. Här är ett exempel.

29

Produktbroschyr_180813.indd 29

2018-08-28 15:05

UNIRENT

RAR
E
M
I
N
MI
PP
O
T
S
T
DRIF

Ledningscentral
I vårt kontrollcenter övervakar vi nivåerna i våra dieseltankar. Vi kan
övervaka energiförbrukning, temperaturer och RF-nivåer i våra undercentraler. Vi har även GPS-tracking av alla våra fordon för att kunna vara
på plats så snabb som möjligt om det uppstår en situation.
Vårt kontrollcenter är bemannat mellan 06.45-16.30, måndag–fredag.
Det är hit du ringer vid en felanmälan. Vi tar även emot din order här.
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UNIRENT

KUND
CASE

Bromma Blocks

UNIRENT fick frågan om vi kunde ventilera och samtidigt värma upp luften
till två butiker under pågående byggtid. Tre stycken City Heater ställdes
på plats, permanenta installationer gjordes både på luftkanalerna samt
fjärrvärmestammen. Termostater samt kanaltermostater monterades.
Aggregaten ställdes på våning två, butikerna H & M och Din sko låg på
våning ett och minus ett och kunde öppna ﬂera månader innan själva huset
var klart.

Hangar på 30 000 m2
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UNIRENT

Bra att känna till om UNIRENT!
Utveckling

Vi arbetar alltid för att utveckla vårt företag och de
tjänster vi erbjuder våra kunder! Hela tiden söker vi efter
nya produkter för att kunna erbjuda det bästa alternativet för tillfälligt klimat/byggvärme. Vår strävan är att alltid
kunna erbjuda våra kunder det bästa på marknaden.

Vårt säte

Vi har vårt säte i Rosersberg där vi har moderna lokaler
med bra förvaring. Vi kan snabbt nå Stockholm, Uppsala
och resterande Mälardalen. För att omgående kunna
bistå våra kunder med material och service har vi servicedepåer runt om i Stockholm, med reservdelar såväl som
mindre maskiner.

Betalningsvillkor

Fakturering sker var 30:e dag för avtalskunder. Övriga
enligt LVS Byggvärme AB´s betalningsvillkor.

Beställ via hemsida

På vår hemsida www.unirent.se kan du registrera dig och
få inloggningsuppgifter och sedan beställa produkter. Ett
perfekt sätt för avtalskunder att komplettera tidigare
order eller beställa förbrukningsmaterial och tillbehör.

Transporter

Kostnadseffektiva transporter, vi kör ut materialet med
egna lastbilar. Avtalskunder kommer att prioriteras.

Försäkring

Vi erbjuder försäkring på hyrt material till en kostnad av
4 % av debiterat nettobelopp enligt gällande hyresprislista. Övrigt enligt LVS Byggvärme AB´s hyresvillkor.
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BIOMEDICUM 2016
80 000 m²
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Referensjobb där Unirent har varit ansvarig
för uppvärmning och uttorkning.

Unirent har under 25 år jobbat med de ﬂesta byggbolagen i Stockholms- och Uppsalaregionen. Här presenterar vi
några av de byggprojekt där vi ansvarat för uppvärmning och uttorkning. Referensobjekten är inom området tillfälligt
klimat (fjärrvärme, diesel, gasol) avfukting och luftrening.

Kv. Orgeln 7, Sundbyberg -17

Myntkabinettet, Hässelby -17
Rinkebyterassen -17
Duvboet, Sundbyberg -16
Hässelby gård -16
Steningehöjden, Sigtuna -14
Beckomberga -08

Hägerholmsskolan, Täby -17
Krysmyntan, Tyresö -17
SEB huvudkontor, Solna -16
Enebytorg, Enebyberg -09
Carl Malmsten CDT, Lidingö -08
Karolinska institutet, Solna
Nacka strand
Stinsen, Sollentuna

Intrum Justitia -12
Atlas Copco, huvudkontor -10
Sickla ön -09
Sickla handelskvarter -08
Farsta centrum -08
Sickla nya köpkvarter -07
Sickla galleria -04

-2018

Trolle-bondes gata, Vällingby -17
Sollentuna sjukhus, Sollentuna -17

SÖS, Stockholm -18

Beckomberga sjukhus 2014 –17

Katedralskolan, Uppsala -17

Sickla -17–18
Gränby köpcentrum, Uppsala -14
Farsta centrum -14
Gerhard -13
Port 73, Handen -13
Nod, Kista -13

Täby centrum, Täby -17
KTH, Brinellvägen -16
Bussdepå, Södertälje -16
Brinkskolan, Täby -15
Ulvsättraskolan, Järfälla -14
Studenternas IP, Uppsala -13
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Älvsjö Hotell -16
Älvsjö station -16
Adjunkten, Linköping -14
Gräsklipparen, Hässelby -13
Henriksdal 2010–11
Kv. Träslöjden, Hammarby Sjöstad -08
Tomteboda, Stockholm -18
Eketorp, Nacka -17
Magnus Ladulåsgatan, Stockholm -17
B. von Platens väg, Kungsholmen -16–18
Lötsjövägen, Hallonbergen -16
Beckomberga -16
Sundbyberg -16
Bostäder, Tyresö -13
Thule, Sundbyberg -12
Hässelby 2010–11
Gubbängen 2010–11
Kv. Polstjärnan -10
KTH, Stockholm -10
Brännkyrkogatan, Stockholm -10
Ösmo tvätthall -08
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Kv. Käppen -08
SL tågdepå, Älvsjö -08
Hägersten 2006–2007

Valla Torg, Årsta -16–18
Flemmingsberg -16
Berfoten, Tumba -17
SL garage, Johanneshov -17

Drakenbergsgatan, Södermalm -17
Barkarbystaden -14
Annedal 2010–11

Kung Hans väg, Sollentuna -16
Petttersbergsv., Kungsängen -17–18

Skola, Jordbro -13

Nybrogatan, Stockholm -17
Rödbodgatan, Stockholm -17
Arvid Tydens Allé, Solna -17
Hässelby -17
Hangarvägen, Tullinge -16
Sveavägen, Stockholm -16

Västermalmsvägen, Falun -17
Sparven, Norrtälje -17
Merkuriusvägen, Lidingö -17
Vegagatan, Norrtälje -16
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EM Haga Nova, N. Stationsgatan -17–18
Kv. Riddarsporren, Hagagatan -16

Apelvägen, Huddinge -16
Lovisinsgatan, Södertälje -16

Bastuhagsvägen, Enskede -17
Trädgårdsporten, Tyresö -17–18

Wrangels väg, Ekerö -17

Haganova, Nova Park -18
Ängelholmsgränd, Vårby -18
Bobergsgatan, N Djurgården -17
Campusbacken -17
Hjulmakaren, Rissne -17
Älvsjö -16
Åkeshovs Tempus -16
KTH -16
Muddus -16

Kv. Limkakan, Gubbängen -16
Gladan -14
Stora Katrineberg -14
Tombolan -14
Vattenfall hus B -14
Vattenfall hus C -14
Kvarnen 3 -13
Margretero, Mariehäll -13
Kocksgatan, Södermalm 2010–11
Hornsberg 2010–11
Annedal 2010–11
Hammarby Sjöstad -08
Bagarmossen -08
Kv. Proppen -08
Hägersten -08

FASTIGHETS AB
NORDSTATION KV5
Analysen -17

FASTIGHETS AB
STENHÖGA TVÅAN
Grow, Solna -17

Swedbanks huvudkontor -13
Kista Galleria -08
Upplands Motor -07

Husby -18
Event 2016–17

Norra Malmgatan, Oxelösund -17
Margretedalsvägen, Gnesta -16

S:t Perskolan, Sigtuna -17
Gränbystaden, Uppsala -17
Danmarksgatan, Uppsala -17
Truckvägen, Skogås -17
Bollmora Torg, Tyresö -17

Hamnplan, Tollare -18
Biltema, Södertälje -17
Kv. Sprängaren, Sundbyberg - 17
Eketorp, Nacka -17
Skandiahuset, Sveavägen -16
Helgafjäll -16
Borgafjord -16

Tjusarvägen, Morgongåva -17
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Östra Ågatan, Uppsala -17
Daggvidet/Bäckrosen, Uppsala -17
Åsikten, Uppsala (HLL) -17
Snickeriet, Uppsala -16
Kommunhus, Knivsta -15
Sporthall, Knivsta -10
Lantmännen, Uppsala -09

Hamnplan, Tollare -17
Docklands -15
Brf Tvålﬂingan, Hägersten

Kv. Embryot, Huddinge -16
Fjärilen, Uppsala -16
Tavernan -16
Nacka 2014–15
Älta -14
Barkabystaden -13
Djurgårdsstaden -13

Kv. Skotten -17

Rosersberg -17
Första Bassängv. 10, Värtahamnen -17

Göteborg -17

Gustav Vasa kyrka, Odenplan -17

Porslinsfabriken, Gustavsberg -17
Farstavikens skola, Gustavsberg -16
Arsenalgatan, Blasieholmen hotell -16
Securitas -15
Eastmaninstitutet -15
Gjutmästaren -15
F6-skola, Annedal -13
Vallentuna bibliotek -12
Djurgårdsstaden bostäder -12
Huddinge bostäder -12
Skulleskogen bostäder -12
Locknålen 2010–11
Huddinge bostäder 2010–11
Barnstuga, Värmdö -08
Kv. Frö, Sätra -08
Citroen 2006–07
Inreda, Veddesta -05

Hyrpoolen, Nacka -17
Rosersberg -17
Gränby Centrum -18
Bra Bil -18

Magnus Ladulåsgatan, Stockholm -18
Atlas Datahall, Sätra -17
Romben, Rotebro -17
Virkesvägen -16
Martin Olsson, Bromma -16
Siljaterminalen -16
Hagalundsdepån -15

Umami Park, Sundbyberg - 18
Kallhäll, Järfälla -18
Alphyddan, Sundbyberg -17
Embryot Sjukhuset, Huddinge -17
Tavernan, Barkarby -17
Folkparksvägen, Solberga 2016–17
KTH -16
Sjödalsvägen, Huddinge -16
Huddinge Centrum -16
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SÖS Hus 70, Stockholm -18
Rudsberget, Karlstad -17
SÖS Hus 74, Solna -16
Kv. Älgörten, Järvastadens skola -16
Segerstedshuset, Uppsala -16
Humanistiska teatern, Uppsala -16
37/38, Ursvik -16
Centralstationen -15
21:an -15
Kvarntorget -15
Projekt 21 -14
Torsplan -13
Signalfabriken -13
Jarlahuset -12
Aulan -12
Folkhälsoinstitutet -12
Myntfabriken -12
Aqua, Tyresö -12
Rosersberg 2010–11
Clarion, Arlanda 2010–11
Stenhagen -11
Biocentrum -10

Knivsta, Alsike -10
COOP, Uppsala -09
JVG bro, Nykvarn -09
Gamla Årstabron 2008–10
SL depån, Södertälje -08
Kungsbron -08
Sollentuna centrum 2008–09
Heron City, Kungens kurva -05
Kista Science Tower
Farsta centrum
Arla höglager
Arla, Kallhäll -06
Näringslivshuset -06

Järva, Solna -17

Norra tornen -18
79 & Park, Gärdet -17
Kvarnholmen, Nacka -17
No. 4, Nacka Strand -16
Industriverket, Kungsholmen -16

Lambersson, Åkersberga -17
Kvarnbacken -16
Ulriksdalsskolan -16
Uarda 2 -15
Fyrkanten 2014–15
Gaten -12
Friends Arena, Solna 2010–11
Rådhuset -08
Paccaeter, Veddesta
Botkyrkahallen
Marabou, Väsby
Stadium, Norrköping
Lingvägen, Gubbängen -17
Björnsonsgatan, Blackeberg -16
Djurgårdsstaden -14
Skeppargatan -12
Hammarbyhöjden -12
Kv. Mältaren -10
Redaren -08
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Kv. Pennfäktaren -08
Regeringsgatan -08
Sexmännen A & B -08
Gamlebo -08
Vällingby centrum 2005–08
Gärdets sjukhem -06
Tollare, Saltsjöbo -16
Arkaden, Sundbyberg -16
Barnhuset -15
Waxholm -15
Konstbyggnad -12
Mattisborgen -12
Väduren 2010–11
SHK Museum 2010–11
Gjuteribacken -10
Kv. Lycksaligheten 2
Hornsberg -09
Malmsjöskola -09

Klockbojen, Lidingö -17
Ångermannag 1, Råcksta -17

Drottningholms slott -17
Ekeby kvarn -17
Arland -17
Centralbyggnaden -03
Nya terminalen, Arlanda Pir F -02
Rosersbergs slott

Fabriksparken, Sundbyberg -17
Tappström, Ekerö -17
Rösträknaren, Johanneshov -17
Promenadskon, Älvsjö -17
Leopoldgatan, Uppsala -17
Bro Prästgård, Upplands-Bro -17
St. Göran -16
Kabelverket, Älvsjö -16
Björnlandet, Djurgårdsstaden -16
Stadsmuseet, Slussen -16–17
Brevlådan, Svedmyra -16
Jubilaren, Sundbyberg -16
Sprängaren 8 -16
Sätra stall -16
Slottshallen -15
Kvarnen -15
Bjällerkransen 2014–16
Tant Brun -14

Kvarnholmen -14
Tant grön -14
Blå blom -14
Gläntan -14
Idun -13
Gredelin -13
Kv. Vitamin -13
Hornsberg -10
Lusten hög 2010–11
Lusten låg 2010–11
Välgångaren 2010–11
Sällheten 2010–11
Brandstation Arlanda
Illustratören, Solna -17
Uppsala sjukhus -17
Biomedicum, KI -16
ANA 14, Huddinge -16
Klara C, Vasagatan 2015–17
KMB 2016–17
Herrestaskolan -15
Skandiahuset 2010–14
Bromma Center etapp 2 -09
Kv. Snöﬂingan 3 -08
Karolinska KISP -08
Nacka Centrum -08
Skärholmen Centrum -08
KTH Kista TALK Hotell Älvsjö -06
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Skärholmen Centrum -06
Tech Data, Jordbro -05
Kvarnsvedens Pappersbruk -05
Musikhögskolan, Örebro -04
Sollentunamässan, Älvsjö -03
Clarion Hotell -02
SEB, Kista Centrum -02
Hvd. Stockholm Kista Entré -01
Bankhus 90, Rissne
Fysikcentrum, Kungliga biblioteket
Ikea, Barkarby
SVD, Fredhäll
Coca-Cola fabrik
Jordbro centralstationen, Stockholm
Cirkus, Djurgården
Ericsson, Älvsjö
SJ vagnhall, Arlanda
Nacka centrum
Norra Sjötorget, Sollentuna -17
Rönninge -17
Skutvikshagen, Vaxholm -16
Sagoslingan, Huddinge -16
Kv. Lobelian, Nacka

Vasagatan 22, City 2015–16

Svenska Hem Entreprenad AB
Kv. Martallen, Hägersten -17

Nykvarn -18
Söderby torg -16
Johan Skytte skola 2010–11
Barnängsvägen, Skuru -10
Rönninge -08
Tingstorget hus 1, Botkyrka -17

Götgatan 68, Stockholm -17
Shurgard, Fruängen -17
Industriverket -16
Vidfamnes Gata, Hägersten -17
Brf Höjden, Västerhaninge -16
Ullerudsbacken, Farsta -16
Astrakangatan, Hässelby -16
Humlegatan, Sunbyberg -16
Svartågatan, Bagarmossen -16

Fresta Norra Allé, Väsby -17

Gottsunda Centrum -17
Jämtlandsgatan 99, Vällingby
Rotebro sporthall
Gränby centrum, Uppsala -16
Uppsala Science Park, Hubben -17

Bromma Tracks -16
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Arenastaden – Sveriges största kontorsprojekt någonsin
FAKTA OM PROJEKTET Våningar: 7–14. Kontorsyta: 450 000 m2. Konferensrum: 600 st. Arbetsplatser: 30 000. Glasfasad: 28 000 m2.
Total mängd golvsockel: 50 km. Hissar: 23 personhissar, 9 bygghissar. Fönster: 2 000 st.

UNIRENT har ansvarar för all uppvärmning och uttorkning under hela projektet.

Barkarby -17
SEB nya huvudkontor 2015–17
Stureplan -12
GHI Östermalm -12
Kv. Pelarbacken 2009–11
Liljeholmstorget -08
Lägenheter, Sundbyberg -08
Kryssningen 1 -07
Kryssningen 2 -07
Brandstation, Solna -05
Birkaterminalen, Stadsgårdskajen -05
Lägenheter, Danderyd -04

GIH -18
KTH -16

Kv10, Barkarbystaden -16–18
Stora Sjöfallet -16
Gjutmästaren -16
Djurgårdsstaden -16
Sundbyberg -15
Änglatrumpeten -14
Bostäder, Djurgårdsstaden -13
Bostäder, Annedal -12
Bryggan & Sjöboden -11
Kv. Viggen, Sundbyberg -09
Lägenheter, Solna -08
Kv. Ugglan, Sundbyberg -08

Pastellbägen, Globen -18
KTH, Teknikringen -16
Kv. Modemet Kista hus 2. -15
Kv. Modemet Kista hus 1. -14

Kapernaum, Rindö -17
Bälstavägen, Bromma -17
The Garden, Danderyd -16
Bostäder, Märsta -14

Kista Hotell, Kista -17
Metallvägen, Rosersberg -17
Elite Hotel Academia, Uppsala -16
Jordbro -16
Klövern -15
Lidl huvudlager, Rosersberg -13
Lagerbyggnad, Märsta -13
Schenker 2010–11
John Deere 2010–11
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UNIRENT

Våra varumärken

Vi arbetar med branchens bästa varumärken från de största tillverkarna t ex.
AIRCO | AIRCUBE | ALKO | CLAIR | DANFOSS | EL-BJÖRN | FERROLI | FLEXIHEATER | HEYLO | MUD | MUNTERS | REMKO | STEAMRATOR | THERMOX |
TIEGEL | TRANSCUBE | ÅNG-JANNE
Vi är på ständig jakt efter nya produkter inom tillfällig värme, allt för göra våra kunders
projekt så effektiva och lönsamma som möjligt.
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UNIRENT
”Tillfälligt klimat / byggvärme är inte bara en fråga om att hyra in maskiner. Det är en entreprenad
som kräver att man tillhandahåller kompletta lösningar och service under hela byggprocessen – och
det är det vi brinner för. We defend you from the winter.”



Linus von Tourtchaninoff
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”Tillfälligt klimat / byggvärme är inte bara en fråga om att hyra in maskiner. Det är en entreprenad som kräver att man tillhandahåller kompletta lösningar och service under hela byggprocessen – och det är det vi brinner för.
We defend you from the winter.”

Linus von Tourtchaninoff

Kontakt

Kundservice: 08761 23 38, Epost: info@unirent.se, www.unirent.se
Jourtelefon: 08-761 23 38
facebook.com/unirent
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