
Velkommen til HeatWork



15 år med utvikling og produksjon i Narvik

• Lokal familieeid bedrift i Narvik, som gjennom 
mange års erfaring i bygg og anleggsbransjen 
har opparbeid unik kompetanse og 
produktportefølje

• HeatWork er i dag godt kjent for å være 
markedets mest effektive teletiner, men har 
blitt en ledende leverandør inn til flere 
bransjer

• HeatWork er norskprodusert, med genuint 
fokus på kvalitet, ytelse, design og miljø



HeatWork eier hele verdikjeden selv

Idè FoU Produksjon Marked Salg
Service/

ettermarked





Teletining/Frostsikring

Anleggsvirksomhet, Grunnarbeid , Vann og avløp, Steinlegging , Utemiljø, Kabelgrøfter

Vårt kjernemarked idag



Steinlegging, grunnarbeid og utemiljø midtvinters

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



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.

Det er både økonomisk og miljømessig svært gunstig, da 

utslippene reduseres tilsvarende. I tillegg sikrer man 

riktig kvalitet og fremdrift i prosjektet.»



«Vegdirektøren: Det meste innovative 
prosjektet
– Jeg nøler ikke med å kalle dette for Norges 
mest innovative vegprosjekt. Vi får veldig 
mye veg for pengene, og fremdriften er 
svært god, sier vegdirektør Terje Moe 
Gustavsen.»



Vinterarbeid betong – broprosjekt
Må ha 20oC i betongen i 30 dager før riving av forskaling

Opprinnelig prosjektplan, telt:
• 600 m2
• 35 cm tykkelse
• 7oC til – 20oC utetemperatur i perioden
• 5 kokoverk – 29.000 EUR i diesel

HeatWork:
• 600 m2
• 35 cm tykkelse
• 7oC til – 20oC utetemperatur i perioden
• Ekstremt mye enklere rigg
• 3950 EUR i diesel (over 85% reduksjon av kostnad og utslipp)



Byggeprosjekt leiligheter - betongarbeid - Stockholm

• Før betongarbeidet startet ble hele området tint for snø og is.
• HeatWork-rør ble lagt i sløyfer for å forvarme armering og forskaling før støp
• Tilførsel av varme også for herding av betongen.
• Bruk av CliWi byggvarme ved oppføring av selve bygget
• Store HMS fordeler og kostnadsbesparelser

500 kvm i første omgang



Ny patentert vekslerteknologi

mate

nner
Ny, effektiv og miljøvennlig teknologi for 

byggvarme, tørk, varmebehandling, skadedyr og skadesanering





Væskebåren varme
100% miljøvennlig tørk og oppvarming

Energieffektiv varmeveksling
Høy virkningsgrad og lavt energiforbruk gir kostnadsreduksjoner

Grønn energi 
Ren og jevn varmefordeling uten avgasser, lukt eller fukt – ingen brannfare

Lav vekt, høy effekt & brukervennlig design
CliWi er mindre og lettere, men med stor ytelse og lite støy

Varme har aldri sett bedre ut
Moderne stilren design og farge trenger ikke gå på bekostning av effekt!



HC-300 Heat Canon

Effekt: opptil 30kW
Vekt: ca 35 kg

H: 862mm
B: 396 mm
D: 390 mm

HB-300 Heat Box

Effekt: opptil 30kW
Vekt: ca 55 kg

H: 1100 mm (uten fordelingspose)
B: 600 mm
D: 600 mm

Effekt: opptil 55kW
Vekt: ca 85 kg

H: 1230 mm
B: 720 mm
D: 678 mm

HC-500 Heat Canon HB-500 Heat Box
Effekt: opptil 55kW
Vekt: ca 105 kg

H: 1370 mm (uten fordelingspose)
B: 700 mm
D: 700 mm

Ny produktserie med et stort anvendelsområde



Væskebåren varme – fordeler i bygget



CliWi byggvarme

Agroteknikk 2015, oppvarming HeatWork Agroteknikk 2018, oppvarming kokkoverk

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

2000 liter biodiesel på 6 dager
330 liter pr døgn

Snitt utetemp: -1 OC

Telt på 1000 kvm
7 meter takhøyde
2 stk kokkoverk

7200 liter diesel på 6 dager
1200 liter diesel pr døgn

Snitt utetemp: +5 OC



CliWi byggvarme – Oslo
Entreprenør tar i bruk HeatWork/CliWi kun til byggvarme og betong

• 2200 m2 stort bygg varmes med HeatWork/CliWi
• 8 meter takhøyde
• Maler/snekker fornøyd med ren luft, god og jevn varme



CliWi beredskapsvarme
Lav støy – høy effekt – suveren HMS



Prosjekt: Forvarming av fjernvarmerør

Göteborg Energi, Sverige
Prosjekt: Levering av varmt tappevann til hotell

Hamina, Finland
Prosjekt: Levering av varmt tappevann til 65 leiligheter

Kvitebjørn Varme AS, Tromsø



fossilfrie & 
utslippsfrie 
byggeprosessen

Samme utstyr 
til en mengde oppgaver
gjennom hele den 



Omsorgsbygg Oslo: 

Minstekrav i anbudskonkurranser

«Det skal være en styrt tørkeprosess. Det skal brukes 
væskebårent distribusjonssystem for varmen. Løsninger 
som tilfører fukt til bygget skal unngås. 

Ved støping av betong vinterstid og behov for oppvarming 
for herding, skal varmerør for væskebåren varme støpes 
inn og brukes til herding og uttørking.»

HeatWork-metoden….



«Vi er helt avhengig av 
dette utstyret, og har 
strategisk valgt å eie 
fremfor å leie»

-Werner Olsen,

Harstad Kommune



Markedsomtaler



Markedsomtaler



Vi har mottatt

Miljø- og 
innovasjonspriser for 
vårt arbeid og fokus på 
bærekraftige løsninger



HeatWork & CliWi – «alle vil til HeatWork»

Statsminister Erna Solberg på besøk HMK Haakon ba om audiens….




