
Ny patenterad vexlarteknik
– vätskeburen värme

A product by



Ny och unik teknik inom värmeväxlare
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CliWi är en förkortning för ”Climate Winner” – klimatvinnaren, och är ett extremt miljövänligt, smart och effektivt 
sätt att vaxla energi. Bland annat från vätska till luft. Allt du behöver är CliWi och en vätskeburen energikälla, till 
exempel fjärrvärme eller en HeatWork-maskin.

Den nya generationen levererar hög effekt samtidigt som den är lätt. Designen är noggrant planerad och testad 
i förhållande till applikationerna. Jämfört med andra lösningar på marknaden är detta en revolution i värmeväxlare 
teknik.

CliWi används redan som en fossil- och utsläppsfri värme i byggbranschen i Norden. 
Den miljövänliga tekniken har också använts i länder som Frankrike, Mauritius, Norge och 
Sverige för skadedjursbekämpning.

Effektivt hälso- och miljövänligt system för byggvärme, byggtork, värmebehandling,
skadedjursbekämpning och skadesanering

Keen on green!



   Få fossila och utsläppsfria

Byggarbetsplatser
med det senaste i vätskeburen värme

heatwork.com

Miljön och ekonomin i fokus
Ren luft, säker arbetsmiljö och kostnadseffektiv värme

Den runda formen leder till snabbare och effektivare fördelning av värme. 
Detta gör CliWi unik!

Vätskeburen värme
100% miljövänlig torkning och uppvärmning

Energieffektiv värmeväxling
Hög effektivitet och låg energiförbrukning minskar kostnaderna

Grön energi
Ren och jämn värmefördelning utan avgaser, lukt, fukt eller brandfara

Låg vikt och användarvänlig design
CliWi är mindre och lättare men med större prestanda

Värme har aldrig sett bättre ut 
Modern stilfull design och färg behöver inte gå på bekostnad av effekten



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

Tillverkare och distributör

post@heatwork.com 
www.heatwork.com

HeatWork kommer att bidra till en framtid för kommande generationer

HeatWork är ett familjeägt företag i Narvik, som genom många års erfarenhet inom byggbranschen har 
förvärvat en unik kompetens inom sitt område. Idag är företaget välkänt för att vara marknadens mest 
effektiva tjältinar, baserad på patenterad vätskeburen teknik.
 
HeatWork är norskproducerat, med ett tydligt fokus på kvalitet, prestanda och design. Teknik och utveckling 
är viktiga förutsättningar för kvalitetsprodukter som både uppfyller kundens behov och dagens miljökrav.
 
Efter många års utveckling lanserades NYHETEN CliWi hösten 2015. Nu erbjuder HeatWork ett nytt 
produktsortiment baserat på CliWi-tekniken. Vätskeburen värme kommer att vara ledande i den gröna 
shiftet!

15 år med utveckling och produktion i Narvik

We are keen on green!

HeatWork AB
Box 34212, 10025 Stockholm
Telefon 08-22 92 06


