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Helhedsløsningen
til dig der søger kvalitet
DER ER MANGE TING AT TAGE HØJDE FOR, NÅR OLIEFYRET
SKAL SKIFTES UD MED EN VARMEPUMPE. HOVMAND ENERGI
GØR PROCESSEN NEM OG OVERSKUELIG FOR DIG.
ANNONCE
Selv om Hovmand Energi kun har eksisteret siden september
2017, fylder erfaringen godt i værktøjskassen. Jan Hovmand
Larsen har været selvstændig VVS-installatør i 25 år og har
drevet virksomheden TECHVVS i Gentofte. Men for et års tid
siden besluttede han og sønnerne Oliver og Nicolas at opkøbe
TECH-VVS og etablere firmaet Hovmand Energi, der er autoriseret inden for el og vvs. ”Jeg er uddannet energiteknolog,
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HVORFOR VÆLGE HOVMAND ENERGI?
Hovmand Energi tilbyder professionelle
håndværksmæssige kompetencer, såvel som
service i særklasse. Yderligere kan Hovmand
Energi tilbyde attraktiv finansiering af dine
energioptimeringer i samarbejde med Resurs
Bank.
• Professionelle, servicemindede installatører
• Relevante uddannelser og kurser
• God kommunikation og fleksibilitet
• Rådgivning og hjælp til energitilskud og
håndværkerfradrag
• Service og vedligeholdelse
• Lån helt op til 350.000 kr. og betal tilbage i op
til 180 måneder til en rente på kun 2,21%
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og Nicolas har ti års erfaring som elektriker og er nyuddannet
el-installatør. Som nyuddannede bidrager vi med en frisk, innovativ gejst. Samtidig er vi blevet gode til at lytte til vores
far. Han er en gammel ræv, der ved, hvad der er op og ned
i branchen,” fortæller Oliver Hovmand Larsen.

Grøn vision
Hovmand Energi har specialiseret sig i boligopvarmning,
særligt i at udskifte oliefyr med varmepumper. Luft-til-vandvarmepumper er den foretrukne teknologi, da de med tiden
er blevet meget lydsvage og lige så effektive som jordvarmeanlæg, der er dyrere at implementere.
Virksomheden har en vision om at støtte bæredygtighed og
den grønne omstilling, fortæller Oliver Hovmand Larsen: ”Vi har
et fælles ansvar for at levere kloden videre til vores børn. Det
er en god investering af skifte fra olie- til varmepumpedrift. Typisk sparer du ikke blot 40-60 procent på varmeregningen, men
også flere ton CO2-udledning. På vores hjemmeside har vi en
counter, som viser, hvor mange ton CO2 vi har sparet for vores
kunder. Det er en fed følelse at kunne bidrage på den måde.”

En samlet løsning
I kraft af familiemedlemmernes forskellige uddannelser kan
Hovmand Energi tilbyde VVS, el og energirådgivning i en samlet løsning, så kunderne trygt kan udleve deres boligdrømme i hænderne på et firma med speciale i energirenovering

og besparelser. ”Det er energien, der adskiller os fra mange
andre installatører. Som uddannet energiteknolog og energikonsulent ser jeg ikke kun på VVS- eller el-installationerne,
men også på isolering, døre og vinduer osv. Vi gør meget ud
af at rådgive kunderne, så de får den bedste løsning – ikke
bare her og nu, men også på længere sigt,” udtaler Oliver
Hovmand Larsen.

Godt overblik er god service
Når en kunde er interesseret i at udskifte oliefyret med en varmepumpe, kommer Hovmand Energi ud og besigtiger opgaven
for derefter at kunne give et skarpt tilbud. Som en ekstra service kommer de gerne ud og gennemgår tilbuddet med kunden:

”

Vi gør meget ud af at rådgive
kunderne, så de får den bedste
løsning – ikke bare her og nu,
men også på længere sigt.

kun har én kontaktperson. Installatørerne tager sig af det
praktiske arbejde – og de gør det ordentligt, fastslår han: ”Jo
bedre installationen er, jo mere effektiv er varmepumpen.
Derfor tager vi os tid til arbejdet, og vi regulerer anlæggets
styring efter husets isoleringsgrad og radiatorer/gulvvarme,
så du får den størst mulige besparelse og komfort. Vi vil gerne
kunne se dig i øjnene, når vi kommer og laver det lovpligtige
årlige eftersyn. Du skal have den besparelse, vi har lovet, og
anlægget skal køre uden problemer.”
Hovmand Energi sætter også kvalitet i højsædet, når det
kommer til produkterne. De forhandler primært varmepumper af de tyske mærker Viessmann og Weishaupt. ”Vi har valgt
de brands, fordi de er nogle af de mest effektive på markedet.
Jan har tidligere i sin karriere erfaret, at billigere alternativer
mundede ud i hyppige produktfejl og kunder, som måtte betale dyrt for reservedele og reparationer, fordi der var gået
på kompromis med kvaliteten af produktet, og det er vi ikke
interesserede i. Derfor holder vi os til Porsche og Ferrari,”
slutter Oliver Hovmand Larsen med et smil.

Oliver Hovmand Larsen

”Der er mange ting at tage højde for, når du skifter fra olie til
varmepumpe. Tanken skal sløjfes, det gamle fyr skal afmonteres og køres væk, en komplet ny rørføring til eksisterende centralvarme skal etableres, eltavlen skal måske skiftes
eller udvides m.m. Derfor sætter vi en ære i at gennemgå
hele slagets gang, så kunden forstår helt konkret, hvad tilbuddet indebærer. Vi leverer helhedsløsningen, så du som
kunde kun skal takke ja og nyde din nye installation i mange
år frem. Samtidig udpensler vi, hvad du kan få i energitilskud
og håndværkerfradrag, så du får det fulde overblik over projektets økonomi. Vi søger energitilskuddet for dig, så du ikke
skal gøre andet end at oplyse dine kontooplysninger, hvor du
ønsker beløbet udbetalt.”

Kvalitet over hele linjen
Hovmand Energi har stort fokus på kvalitet og service. Oliver
Hovmand Larsen er tovholder gennem projektet, så kunden
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Bestil et
uforpligtende tilbud
På www.hovmandenergi.dk kan
du nemt henvende dig og bestille
et uforpligtende tilbud på en ny
varmepumpe eller gasfyr.
Du kan også sende en mail til
info@HovmandEnergi.dk

