VÅRT UNDERHÅLL – DIN TRYGGHET
Vår leverans består av effektivitetshöjande lösningar och åtgärder för er verksamhet.
Vi har hög kompetens och och lång erfarenhet av att tillsammans med våra kunder
utveckla och förbättra både produktiviteten samt underhållet i anläggningar och verksamheter.
Kontakta oss: underhall@dynamate-is.se
• Produktionsutrustning

• Underhållsutveckling
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Underhåll och fastighets
relaterade projekt.

•

Underhåll, omställningar
och energieffektiviseringar.

Anläggningsunderhåll
Vi underhåller anläggningar så att ekonomi,
funktion och tillgänglighet blir optimerad
och klarar de behov som kunden ställer. Våra
åtaganden är allt från rådgivning, ledarskap,
totalansvar till mindre serviceåtaganden. Nivå
och mål som ska uppnås tar vi fram tillsammans med kunden.

•

Driftsäkerhetsanalys
Vi hjälper till att se över kundens anläggningar
och utrustningar så att de klarar de krav ni
har utifrån funktionssäkerhet, underhållsmässighet och underhållssäkerhet.

•

Termografering
Vi utför termografering på anläggningsdelar
för att identifiera fuktskador och konstruktionsfel, otätheter, varmgång som orsakar
energiförluster, samt för att säkra funktion
och brandskydd i elanläggningar.

www.dynamate-is.se
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•

Serviceavtal filterbyten samt
servicepartner gällande fastig
hets relaterade problem.

Ventilation OVK
Vi är ackrediterade och utför OVK besiktningar. OVK är en obligatorisk kontroll av
ventilationssystem. Besiktningen är kontinuerlig och byggnader ska enligt svensk lag
besiktigas.
Maskinservice
Vi servar era anläggningar och utför reparationer, uppriktning, balansering, optimeringar,
mm.
Energieffektiviseringar
Vi hjälper kunderna att kartlägga energiförbrukning och kan med kreativa lösningar
i teknikens framkant effektivisera och höja
energiprestandan på era anläggningar.

08-522 933 00

Företaget är ett helägt dotterbolag till
Scania CV AB.
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Umeå

Mora

Borlänge

DynaMate Industrial Services utför tjänster som
möjliggör en effektivare drift, en ökad produk
tivitet och en förbättrad lönsamhet för industri
och fastighet. Vi bedriver verksamhet inom fyra
affärsområden, Engineering, Underhåll,
Industri och Entreprenad över hela Sverige.

Falun

Eskilstuna

Göteborg

DynaMate Industrial Services utför service- och underhållstjänster och är ett av de största industriserviceföretagen i Sverige med ca 300 anställda och med en
omsättning på ca 350 miljoner kronor.

Stockholm
Södertälje

Värnamo

Vi lagspelar

Vi armkrokar

Vi löser det

Vi kommer tillbaka

DynaMate Industrial Services
Industrivägen 21 • Box 3 • 151 21 Södertälje
Tel: 08-522 933 00 • Fax: 08-522 933 50
info@dynamate-is.se • www.dynamate-is.se

