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    Få fossil- og utslippsfrie

Byggeplasser
med det nyeste innen væskebåren varme

heatwork.com

Ny og unik varmevekslerteknologi

heatwork.com

Miljøet og økonomien i fokus

CliWi er en forkortelse for «Climate Winner» – Klimavinneren, og er en ekstremt miljøvennlig, smart og 
effektiv måte å veksle energi på, blant annet fra væske til luft. Alt man trenger er CliWi og en væskebåren 
energikilde, som fjernvarme eller en HeatWork maskin.

Den nye generasjonen CliWi leverer høy effekt samtidig som den er lettere i vekt. Designet er nøye planlagt og 
testet i forhold til bruksområdene. Sammenlignet med andre løsninger på markedet er dette en revolusjon innen 
varmevekslerteknologi.

CliWi benyttes allerede som fossil- og utslippsfri varme innen bygg- og anleggsbransjen i Norden. 
Den miljøvennlige teknologien er også tatt i bruk i land som Frankrike, Mauritius, Norge og 
Sverige for bekjempelse av skadedyr. 

Effektivt helse- og miljøvennlig system for byggvarme, tørk, varmebehandling, 
skadedyrbekjempelse og skadesanering

Ren luft, sikkert arbeidsmiljø og kostnadseffektiv varme. 

Den runde formen fører til raskere og mer effektiv distribusjon av varme.  
Dette gjør CliWi unik! 

Væskebåren varme
100% miljøvennlig tørk og oppvarming

Energieffektiv varmeveksling
Høy virkningsgrad og lavt energiforbruk gir kostnadsreduksjon

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

Lav vekt & brukervennlig design
CliWi er mindre og lettere, men med større ytelse

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

Keen on green!



Postboks 353, 8505 Narvik, Norge
Telefon (+47) 76 96 58 90

Produsent og eneforhandler

post@heatwork.com 
www.heatwork.com

HeatWork skal bidra til en fremtid for kommende generasjoner

HeatWork er en familieeid bedrift i Narvik, som gjennom mange års erfaring i bygg- og anleggsbransjen 
har opparbeidet en unik kompetanse på sitt område. I dag er bedriften godt kjent for å være markedets 
mest effektive teletiner, basert på patentert væskebåren teknologi.
 
HeatWork er norskprodusert, med genuint fokus på kvalitet, ytelse og design. Teknologi og utvikling er viktige 
forutsetninger for gode kvalitetsprodukter, som både tilfredsstiller kundens behov og dagens miljøkrav.
 
Etter mange års utvikling ble NYHETEN CliWi først lansert senhøsten 2015. Nå tilbyr HeatWork ytterligere 
en produktserie basert på CliWi teknologien. Dette vil, som eneste på markedet innen væskebåren varme, 
være drivende i det GRØNNE SKIFTE!

15 år med utvikling og produksjon i Narvik

We are keen on green!


