
Samarbeidsavtale 
på rørleggertjenester
og tekniske tjenester 

for deg og ditt 
borettslag/sameie

Gjelder for alle borettslag og sameier tilknyttet Agio Forvaltning, Region Tromsø.



Rørleggertjenester
- Vi utfører alle typer oppdrag

Produktspekter
VB leverer og monterer kvalitetsprodukter fra anerkjente leverandører.
I tillegg tilbyr vi design- og andre spesialprodukter. Kontakt oss for 
mer informasjon.

Servicetjenester
- Befaring med rørlegger
- Prosjektledelse
- Sjekk av VVS anlegg
- Sprinkler kontroll og service
- Varmeanlegg - innregulering og feilsøking

Montasjetjenester/prosjektering
- Rørlegger/Montør
- VVS Ingeniør/Rørleggermester/Prosjektleder
- VB Teknikker (Varmeanlegg - innregulering og feilsøking) 
- Prosjektering tilpasset borettslag og sameier
- Tegning og planlegging av bad/kjøkken
- Sluttdokumentasjon

For mer informasjon, se:

www.vb.no

Rørkontroll/inspeksjon
- Høytrykksspyling
- Kamerainspeksjon
- Tetthetskontroll
- Lekkasjelytting
- Ut- og innvendig rørkontroll
- Trasésøk

24t-vakttjenester
Våre utrykningsbiler er utstyrt med spesialutstyr for alle type  
røroppdrag. Døgnvakt, alle dager, 365 dager i året. 

- Bistand ved vannlekkasje
- Åpning av tette avløpsrør
- Reparasjon på stedet
- Vi er godkjent forsikringspartner

Gravearbeid/ tilkobling
- Alt av gravearbeid
- Tilkobling privat/off. nett
- Rehabilitering
- Trasésøk
- Gravemelding

For mer informasjon, se: 

www.htvakta.no

Benytt avtalen.

Det er opp til deg og ditt 
styre i borettslaget/sameiet 
å benytte seg av den gunstige 
samarbeidsavtalen.

Avtalen gjelder også for deg 
som privatkunde i borettslag/
sameie tilknyttet Agio 
Forvaltning!

En lønnsom avtale.

VB Tromsø/Høytrykksvakta  
har inngått samarbeidsavtale* 
med Agio Forvaltning på 
rørleggertjenester og  
tekniske tjenester for deg  
og ditt borettslag/sameie.

Din komplette rørlegger

Vi er godkjent forsikringspartner
Som forsikringspartner så har vi direkte linje og partnertilgang til de  
aller fleste forsikringsselskap (IF, Gjensidige, Tryg, DNB, Sparebanken, m.fl.).

Vi hjelper deg fra og med nødmeldingen og frem til oppgjør.  
Våre forsikringsrutiner gir deg raskere assistanse og hurtigere oppgjør.

For forsikringsassistanse og bistand
Ring sentralbord/vakt: 776 77 000  -  eller send nødmelding på: www.htvakta.no
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Spar tid og penger!

Avtalen gir deg og ditt borettslag/ 
sameie gode betingelser og 
rabatter på våre tjenester og 
produkter. 

Kontakt oss for samarbeidsavtale 
eller logg inn hos: agioforvaltning.
no

Se også: htvakta.no/serviceogrammeavtaler/agio-forvaltning

* Samarbeidsavtalen gjelder ikke på allerede rabatterte priser, kampanjer eller tilbud.



Fagfolk får 
jobben gjort
Vi tilbyr komplette løsninger

- Plan- og arbeidstegninger
- Råd og veiledning / prosjektstyring
- Rørarbeid
- Produkter fra anerkjente leverandører
- Innredninger og montering
- Elektriker
- Maling- og flisarbeid
- Sluttattester

Ønsker du komplett løsning?
Kontakt oss for tilbud og mer informasjon.

Lekkasjesikring sikrer deg og ditt 
borettslag/sameie for vannskade.
Vannskader er dyrt – derfor gir forsikringsselskapene rabatter ved installert 
lekkasjesikring. Vi leverer FG-godkjent system som Waterguard ferdig montert. 
Kontakt oss for tilbud og mer informasjon.

Varmtvannsberedere for enhver
Høiax er en av Norges mest anerkjente leverandører. 
Varmtvannsberederen er designet og utviklet for å møte 
morgendagens krav til kvalitet og funksjonalitet. 

Ønsker du ny bereder?
Kontakt oss for tilbud. 
Vi leverer og monterer.



Forebygg vannskader
Vedlikeholdsansvar: Borettslag og sameier er 
gjennom styret ansvarlig for vedlikehold og forebygging 
av skader i boligene og i fellesanlegg. 

Få ditt på det tørre!
Bestill vannsjekken.
Ring: 776 77 000 

Den komplette baderomsløsning!
Ring 

for gratis 
befaring

776 77 000Maling og Flis AS er Høytrykksvakta/VB Tromsø sin nærmeste samarbeidspartner 
på maling og flisarbeider og er spesialist på baderomsløsninger. 

Vi leverer komplette baderomsløsninger - fra idé til ferdig bad!

Referansebilder fra baderomsløsninger vi har levert. Kontakt oss for flere referanser.

Sentralbord / vaktelefon: 776 77 000
Web: VBtromso.no eller htvakta.no
E-post: post@htvakta.no

Din rørlegger over og under bakken siden 1988.

VB Tromsø / Høytrykksvakta
Ringveien 1

9018 Tromsø

For mer informasjon om service og rammeavtaler, se: htvakta.no/serviceogrammeavtaler


