
HeatWork – nordnorsk innovasjon



Over 15 år med utvikling og produksjon i Narvik

• Lokal familieeid Narvikbedrift

• Fra «teletiner’n» til markedsleder innen flere 
bransjer

• Norskprodusert fokus på kvalitet, ytelse, 
design og miljø

• HeatWork er varmeveksling - hver eneste dag





Bruks- og markedsområder for helårsdrift

Kjernemarked
Vinterdrift



Teletining, frostsikring, steinlegging, grunnarbeid og utemiljø 
midtvinters

2000 m2 skifer lagt i januar Steinlegging utført februar Grunnarbeid/Vann og avløp Kabelgrøfter

Vårt kjernemarked historisk



Miljøløsning som sikrer rett kvalitet, temperaturkontroll og god fremdrift

Betongvegg Etasjeskillere Brudekke Mastefundament Ringmur

Betongarbeid



Fokus på miljøet står sterkt

«Sammenlignet på et gitt areal bruker man 20L diesel med 
HeatWork kontra 200L ved bruk av tradisjonell kokoverk.»
Det er hele 90% besparelse i fyringskostnad, og ikke minst 
utslipp. Potensialet økes med biofuel, fjernvarme og 
hybrid/elektriske nyheter.





CliWi byggvarme

Agroteknikk 2015, teltoppvarming HeatWork Agroteknikk 2018, teltoppvarming kokoverk

Telt på 1250 kvm
7 meter takhøyde
2 HW maskiner og CliWi

2000 liter biodiesel på 6 dager
Snitt utetemp: -1 OC

Telt på 1000* kvm
7 meter takhøyde
2 stk kokoverk

7200 liter diesel på 6 dager
Snitt utetemp: +5 OC
Ca 450% merforbruk!



Harstad Bygg Entreprenør AS
Areal: 2000 m2 etter oppvarming
Utetemp:   -10°C
Innetemp:   15°C

Målt forbruk over tid:
• 80% reduserte utslipp

• Mulig å redusere utslipp til under 5% vha. 
biodiesel 

• Opptil 100%* reduksjon med fjernvarme/el

Rene bygg med G4/F7 filter – arbeidsmiljø i fokus!

Selvregulerende – minimal oppfølging

Miljøvennlig byggvarme/-tørk



Fjernvarme – fra byggegrop til ferdig bygg



HeatWork med årets elektriske nyhet!

Elektrisk CliWi:
• 18 kW
• 230v/400v
• Lavere vekt
• Lavere støy
• Opptil 30% høyere 

temperaturløft*
*preliminær testing mot alternativer



Hvordan lykkes med klimavennlige kjøp?

For det første, ikke tro at sluttsummen blir dyr fordi det er miljøteknologi man skal kjøpe. 
Tør & spør!

De fleste gode miljøteknologier tilbyr redusert forbruk av innsatsfaktorer
= reduserer kostnader

MEN; man må vite hva som er mulig i dag og i morgen!
Kompetansen må økes i alle ledd i innkjøpsnettverket – så høyt oppe som mulig

Velg teknologi som kan gjenbrukes flere ganger – og til flere formål.
Ikke bare tenk ett prosjekt.



Utvalg offentlige innkjøpere



fossil- & 
utslippsfrie 
byggeprosessen

Samme utstyr 
til en mengde oppgaver
gjennom hele den 

Takk for oppmerksomheten!
www.heatwork.com
reidar@heatwork.com
90145039

http://www.heatwork.com/
mailto:reidar@heatwork.com

