
Servicetilbud
til husejere der har 
fjernvarme, gasfyr 
eller oliefyr.

Hvem er 
Petrowsky A /S?



Petrowsky A /S er en velfunderet og moderne installationsvirk-
somhed, der skaber inspirerende løsninger i samarbejde med 
vores kunder, og vi har altid kvaliteten i højsædet.

Vores virksomhed startede i 1973 og har en lang tradition for at 
kunne levere professionelt kvalitetsarbejde til aftalt tid og øko-
nomi. Måske har du endda set en af vores mange servicebiler, der 
kører rundt i Trekantområdet og udfører professionelt VVS, venti-
lation og blikkenslagerarbejde for både private samt offentlige og 
private virksomheder. 

Hvem er 
Petrowsky A /S?

Petrowsky A /S 
Sadelmagervej 24 
DK-7100 Vejle 
Tlf.  +45 75 72 04 44 
Fax. +45 75 72 16 18

Scan QR-koden eller
gå ind på Petrowsky.dk
for at se vores film



En fornuftig 
fremtids-
sikring

Petrowsky A /S har et servicetilbud til dig, der har fjernvarme, gas- eller olie-
fyr – og som ønsker at spare penge. 

Mange husejere er ikke klar over, at deres utidssvarende installationer kan 
resultere i en fordyrende vandskade. Ligesom mange heller ikke er bevidste 
om, at de betaler for meget i varme på grund af forældede installationer. 

For at spare dig for unødvendige omkostninger, har vi en speciel A-kunde-
ordning, der sikrer et årligt serviceeftersyn af dine installationer.

Når du tegner et A-kunde abonnement, får du besøg af en montør, der 
gennemgår alle husets installationer. Han udfærdiger en oversigt, så du 
ved hvilken sundhedstilstand husets teknik befinder sig i. 

Opdager montøren fejl og mangler – underrettes du og får et forslag til 
udbedring. Vi kan ofte reparere tingene på stedet, da vi forud har registreret 
dine installationer – og derfor har de rigtige reservedele med.



Varmtvands-
beholderen 
overses ofte

I huse med fjernvarme glemmer ejerne tit at efterse varmtvandsbeholderen. 
Uden vedligehold kan installationen tære, så en dyr vandskade kan forekom-
me. Hvis ikke du har fået efterset din varmtvandsbeholder for nylig, er det en 
god idé at lade os give den et eftersyn og kontrollere vandforbruget. 

Konstaterer vi, at varmtvandsbeholderen eller vandvarmeren skal skiftes, 
rådgiver vi dig om, hvilken model du kunne have gavn af. 

Bliver vi enige om installation af en ny varmtvandsbeholder eller vandvarmer, 
nedtager og bortskaffer vi naturligvis den eksisterende.

Bor du i hus med en gammel gaskedel, anbefaler vi, at du skifter den ud med 
en ny og energivenlig. 

På den måde kan du reducere din fyringsøkonomi med 20 til 30%.
Udenfor efterser vores montør husets tagrender og nedløbsrør for utætheder 
og tilstopninger. 

Vores serviceordning garanterer dig at alt er, som det bør være. 
Du sender sikkert din bil til service – hvorfor så ikke også dit hus?



Det er som oftest i vandlåsen, at årsagen skal findes når køkken- 
eller badeværelsesvasken stopper til. 

Madrester, fedt, sæberester og hår er nogle af de ting, der kan samle sig, 
stoppe til og give ubehagelige lugtgener.

Når montøren er på besøg, renser han dine vandlåse i badeværelse,
bryggers og køkken. På den måde undgår du at lugtgener og 
tilstopning overhovedet opstår. 

Din montør efterser også husets vandhaner.

Montøren tager en runde i huset og tjekker, at alle radiatorer 
åbner og lukker som de skal.

Undgå 
tilstopning
i vandlåsene



Som A-kunde
sparer du penge og
får følgende fordele:

Ring til os 
og bliv A-kunde i dag 
på 75 72 04 44

•  Årligt eftersyn af dine installationer

•  Kontrol af alle tekniske komponenter

•  Kontrol af anode i varmtvandsbeholderen, hvis   
 denne kan kontrolleres uden at tømme behol- 
 deren for vand

•  Kontrol af vandforbrug

•  Døgnåben vagtordning 365 dage om året
 (Halv pris på udkaldsgebyr)

•  Mindre reparationer på alle vvs-installationer 
 i huset. Afregnes pr. kvarter

•  Registrering af alle husets synlige installationer   
 (vandhaner, toiletter, håndvaske og lignende). 
 Det betyder, at vi har de rigtige reservedele med

•  Køretid uden beregning (forudsat at vi frit kan   
 vælge tidspunktet inden for 14 dage og har fri 
 adgang til huset)


