
Din foretrukne samarbejdspartner

Hvem er vi og 
hvorfor vælge 
os? 

1. Et fleksibelt sortiment af prefabrikerede   
   VVS enheder

2. Systemprodukter som ventiler, pumper,   
   styringer og fordelerrør

3. Quick Heat, en revolutionerende metode  
   til installation af gulvvarme i eksisterende                  

Hos PR Varme Teknik ApS har vi tre  
forretningsområder, der understøtter 
hinanden:

Både vore systemprodukter, prefab  
enhederne og Quick Heat er i tråd med 
vore kerneværdier:

INNOVATION FLEKSIBILITETKVALITET

bygninger

Vi tilbyder en række VVS-system produkter, 
som alle er valgt ud fra vore kerneværdier: 

Høj kvalitet, innovation og fleksibilitet.

Vi har mange års erfaring fra branchen, og 
er kendt for at være nyskabende og have et 
tæt samarbejde med vore kunder. 

System produkterne

Prefabrikerede  
VVS-enheder
Vi udvikler og fremstiller en række prefab- 
rikerede enheder til fordeling af vand og  
varme i bygninger. 

Vi hjælper dig i forhold til:
• Bundmoduler
• Teknikskakte
• Modul shunte. 

Udtalelse fra en af vore samarbejderspartnere  
Afdelingsleder Lars Koch, Brdr. Kier A/S:

”Jeg har kendt menneskene bag PR Varme 
Teknik i mange år. Det første ord, der falder 
mig ind er pålidelig. Både Per og Kim er  
behagelig at samarbejde med, og de er  
virkelig løsningsorienterede. Og så er der  
god kommunikation og stor kundeforståelse.” 

Vi samarbejder bredt indenfor bygge- 
branchen, så ønsker du en snak om  
samarbejdsmulighederne eller et konkret  
tilbud, så tøv ikke med at kontakte os.  
Vi kommer gerne til et uforpligtende møde.  
Fra 1. august 2021 overtager vi nyt domicil og 
giver gerne en rundvisning hos os.



KUNDEFORDELENE ER MANGE: 
• Ingen forøgelse af gulvhøjden
• Hurtig og enkel installation 
• Miljøvenlig og bæredygtig løsning
• Konkurrencedygtig pris
• Hurtig reagerende varme 
• Ressourcebesparende løsning 

Alle vore kunder fremhæver endvidere, at det  
ikke støver ret meget, når gulvvarmen installeres.

Udtalelse fra Helle og Sven Brandt: 

”Vi er SÅ tilfredse. Gulvvarmen fra PR Varme 
Teknik føles meget mere naturlig end vores 
gamle gulvvarme i badeværelse og stue. 
Gulvvarmen fra PR Varme Teknik er bedre og 
billigere end traditionelle løsninger - vi har 
fået lige det vi ville have”.

- Gulvvarme uden at bryde 
eksisterende betongulve op

Quick Heat

PROCESSEN BESTÅR I:

Kunderne er begejstrede, og i samarbejde 
med din virksomhed, kan vi nu tilbyde dine 
kunder Quick Heat. 
Hos PR VARME TEKNIK har vi introduceret 
en helt ny metode til at installere gulv- 
varme i eksisterende bygninger: Quick Heat. 
Metoden er innovativ og enkel. I lande som 
Tyskland, Holland og UK har man anvendt 
teknologien i flere år.

FØRSTE STEP 
Med en diamantskære nedfræser vi riller i 
det eksisterende betongulv.

ANDET STEP 
Gulvvarmerørene lægges i de  
nedfræssede riller. 

TREJDE STEP 
Tilkobling og trykprøvning.

FJERDE STEP 
Trådløs rum-styring tilkobles og 
husejer modtager udførlig information.  

Fundamentet er færdigt og de nye 
gulve kan lægges. 

Vi kommer gerne til et uforpligtende møde 
eller giver en kop kaffe.

Ønsker du en snak om 
samarbejdsmuligheder?

Ring 3179 1155 eller skriv til os 
på info@prvarmeteknik.dk

Per Hannibal Rasmussen (Direktør)
pr@prvarmeteknik.dk 

Kim Thygesen (Salg og Udvikling)
kt@prvarmeteknik.dk 

Hanne Bundgaard (Administration, 
Marketing og HR)

hb@prvarmeteknik.dk 


