Specialister i bygningsautomatik
– vi leverer fleksible kundetilpassede løsninger

Specialister i projektering og etablering samt servicering af
CTS-, BMS- og IBI-systemer
Siden 2013 har Unic Automatik leveret avanceret
og kundetilpasset bygningsautomatik samt servicering heraf til kunder i hele landet. Vi har afdelinger i
Solbjerg, syd for Aarhus og i Hedehusene på Sjælland.
Vores teknikere er strategisk placeret i hele landet, så
der er kort afstand til potentielle serviceopgaver.

men også omstillingsparathed, fleksibilitet og ihærdighed – er altafgørende for gode resultater. Og netop
fleksibilitet er nøgleordet for vores succes: Vi er en
mindre organisation, som hurtigt og effektivt tilpasser
os de enkelte opgaver – og er klar på at finde løsninger tilpasset den enkelte kunde.

Virksomheden består af en kombination af erfarne,
videnstunge folk og udviklingsorienterede ildsjæle, der
samlet har mere end 100 års anciennitet i en branche,
hvor især knowhow og specialiserede kompetencer –

Ambitionen er at være førende i bygningsautomatik –
både hvad angår projektering, etablering samt servicering af CTS-, BMS- og IBI-systemer.
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Vores succes skyldes
stærke relationer
Vi tror på, at vedvarende, stabile kunderelationer er
vejen til vores succes. Vi vil gerne kunne se vores kunder i øjnene – også om 5, 10, 15 og 30 år – hvorfor det
er altafgørende, at vi står ved, hvem vi er: En jordnær,
ordentlig virksomhed, der leverer kvalitetsløsninger
hver gang. Vi sørger bl.a. for at:
•
•
•
•
•
•
•
•

overholde aftalte tidsplaner/aftaler
være konkurrencedygtige, bl.a. pga. lave faste
omkostninger
kunne tilpasse os opgaven hurtigt
være fleksible med vores løsninger gang på gang
vi er til at regne med og går de ekstra mil, som kan
være nødvendige for at opnå de bedste resultater
levere et tilfredsstillende resultat
være lydhøre over for kundens idéer, og vi er klar
til at gribe innovative metoder og prøve dem af
tænke langsigtet i enhver relation

Vores kunder kan være sikre på, at vi følger ovenstående til punkt og prikke. Samtidig får de en samarbejdspartner med solid specialviden.

Fuld integration
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Formålet med vores løsninger er at levere et
styringsredskab, der begrænser energiforbrug
og optimerer komforten i bygningerne
Vi har fokus på salg af overskudsvarme i forbindelse med køleanlæg
og kan tilbyde en løsning, hvor energien, der ellers ville være gået
tabt, genindvindes.

Leverandør af energirigtige ventilationsanlæg
med integreret køl og automatik.
Vi bygger ventilationsanlæggene efter ønsker
og mål.
Kontakt os for at høre nærmere:
Tlf.: 7217 4478

www.unic-air.dk

Hurtig support

Innovative idéer

Avancerede teknologier

Klar kommunikation

Vi går meget op i at
supportere vores kunder
hurtigt og effektivt. Vi vil
levere service i særklasse, og vi sidder klar til at
hjælpe dig!

Vores hold er sammensat af folk fra branchen
med mange års erfaring.
Vi anser os selv som innovative på vores felt og
uddanner os i takt med
udviklingen.

Vi følger altid med i, hvad
der sker omkring os, og
bestræber os på at udvikle de bedste løsninger til
vores kunder.

Når du kontakter os,
finder vi i fællesskab den
bedste løsning på din
opgave. Vi gør et stort
nummer ud af at lave klare aftaler.
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DK-8355 Solbjerg
+45 50 70 30 24
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