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Vi består i dag av Brødrene Aase, Aase Klima 
og Aase Rør. Sammen leverer vi et komplett 
produkt til våre felles kunder.

Aase har sitt utspring i Brødrene Aase, som ble startet av 
gründer Stian Aase i 2010. Året etter fulgte Aase Klima  
og i 2013 var Aase Rør også med i familien.

Vår visjon har alltid vært å skape en solid bedrift med fokus 
på kvalitet og fornøyde kunder. Vi skal være en teknisk 
entreprenør med en premium følelse av kvalitet, punktlighet  
og effektivitet. 

Som tredje generasjons blikkenslagere med faget i blodet, er vi 
stolte av våre familietradisjoner. Dette er røtter vi bygger videre 
på når vi utvider vår bedrift, samtidig som vi imøtekommer 
utviklingen av moderne løsninger innenfor vår bransje.

Aase AS har hatt en solid vekst siden oppstarten, og teller i dag 
30 ansatte, med en forventet omsetning på 45 - 50 mill. i 2014. 
Sammen har vi på kort tid blitt en betydelig aktør i bransjen 
gjennom punktlighet og kvalitet i alt vi gjør. 

Stian Aase,
Gründer, Aase

3 FAG, 1 LØSNING

IDÉ– & 
INSPIRASJONS-

KATALOG
TIL VÅRE NYE OG GAMLE KUNDER

Du skal ha en god følelse 
før, under og etter  
en handel med Aase.
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Brødrene Aase er tredje generasjons 
blikkenslagere med faget i blodet og  
stolte familietradisjoner.

Vårt hovedfokus er på boligventilasjon, 
tradisjonelt blikkenslagerarbeid som 
taktekking, beslag, kasettfasader  
og pipetekking, samt produksjon i  
eget verksted.
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Punktlighet, godt produkt  
og fornøyde kunder  
har ført oss dit vi er i dag.“

Stian Aase, daglig leder i Brødrene Aase
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Verkstedet vårt kan produsere og levere hva en måtte 
ønske av beslag og plater. Ofte er det kun fantasien  
som setter grenser.

TYNNPLATEVERKSTED VÅRT BLIKKENSLAGER-
VERKSTED TILBYR ALT 

INNEN TYNNPLATER

TRYGGHET FOR DIN BESTE VENN OG DEG

Et av våre faste produkter fra verkstedet er Bonzo 
transportbur for hunder. Våre bur blir produsert på 
mål og utformet etter dine ønsker.

Verksted
Tynnplater kan forvandles til nesten hva som 
helst. Vårt verksted har en maskinpark som takler 
de fleste oppdrag på en effektiv måte og gir et 
nøyaktig resultat. Prøv oss og opplev den perfekte 
kombinasjonen av kvalitetsarbeid og rask levering.

Spesialoppdrag
Verkstedet vårt kan produsere og levere hva en 
måtte ønske av beslag og plater, og vi tar gjerne 
spesialoppdrag. Vi har rask responstid og tilbyr 
levering for de som ønsker det.

Det er viktig at alle bitene faller på plass, til rett tid og i henhold til kravene.

Med 40 års erfaring i  
faget løser vi det meste!
- Bjørn Rune Aase, verksmester
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UTENDØRS

Utvendig blikkenslagerarbeid
Kasettfasader, taktekking, beslagsarbeid, 
pipetekking, renner og interiørutsmykking i stål  
er bare noe av det vi utfører og leverer. 

Fasade og taktekking
Vil du ha en fasade eller et tak utenom det vanlige, 
tilbyr vi et bredt utvalg av stilfulle og ulike materialer 
og metaller. Det gir et særegent utseende som er 
tilnærmet vedlikeholdsfritt og tåler tidens tann.

Beslag 
Et beslag kan vær så mangt, derfor er det utallige 
områder det kan benyttes på. Vi lager blant annet 
beslag for bygg- og anleggsvirksomhet  
og interiørdetaljer.

Pipebeslag
Vi lager piper i alle størrelser og fasonger i de 
metallene du ønsker. Vi har det som skal til for at din 
pipe får et stilfult ytre og holder tett i mange, mange år.

Vi leverer tradisjonelt blikkenslagerarbeid av 
høy kvalitet, kombinert med dagens effektive 
produksjonsmetoder og materialer. Vi leverer den 
kvaliteten du trenger for å beskytte ditt bygg mot 
elementene, og holde det tett gjennom sesongene.

STILFULT OG UNIKT
RESULTATET BEGRENSES  
KUN AV FANTASIEN 

Når en kombinerer godt håndverk med nøye utvalgte materialer taler resultatet for seg selv.
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BOLIGVENTILASJON

Vi tilbyr en alt-i-ett-løsning for inneklima og 
oppvarming med lang levetid, som gjør det 
nødvendig med kun én installasjon. Med 
lave driftskostnader er du sikret en kort 
tilbakebetalingstid på investeringen.

Sammen med Aase Rør tar vi ansvar for alle 
aspekter av jobben, fra ventilasjonskanaler 
og montering, til rør for gulvvarme.

Vi utfører alle typer ventilasjonsoppdrag med 
hovedfokus på bolig og leilighetsprosjekter, og har i 
årene 2010 til 2013 levert ventilasjonsløsninger for  
over 1000 boenheter. 

RØRLEGGERARBEIDET FÅR DU FRA:

Et godt ventilasjonsanlegg  
har tre oppgaver:
• Bidra til et godt inneklima med god komfort  

og å ikke medvirke til helseplager.

• Begrense luftfuktigheten innendørs, 
for å hindre kondens og fuktskader.

• Være energieffektiv i drift.

Et moderne energieffektivt ventilasjonsanlegg 
(balansert ventilasjonsanlegg) tilfredstiller alle  
disse kravene. 

Avtrekk og tilførsel av luft foregår med vifter. 
Ventilasjonskanaler fordeler frisk luft rundt i 
bygningen via ventiler nærmest støyfritt.  
Avtrekk fra kjøkkenventilator føres til det fri,  
slik at inneluften holdes ren.

FREMTIDSRETTEDE LØSNINGER:

VENTILASJONSVARMEPUMPE

Vi kan blant annet hjelpe med løsninger for gulvvarme i nye og eksisterende bygg.

Ventilasjonen består ikke  
lenger av en vifte og noen rør,  
men er avanserte anlegg  
med automatikk.
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Planlegging i full skala
Alt vi prosjekterer i dag av tekniske løsninger blir 
modellert i 3D. Vi bruker moderne og oppdaterte 
tegneprogrammer som gjør oss i stand til å levere et 
fullstendig grunnlag i vårt samarbeid med andre fag.

Vår prosjekteringsavdeling har lang erfaring 
og et fremtidsrettet blikk på hvordan dagens 
verktøy kan tas i bruk for å skape bedre og mer 
økonomiske løsninger for våre kunder. Vi vil kunne 
levere totalløsninger for ventilasjon og rør som er 
prosjektert og tegnet i samme avdeling. Summen 
blir en effektiv og koordinert utførelse av vårt arbeid 
på våre prosjekter.

PROSJEKTERING

GODT BEGYNT  
ER NESTEN GJENNOMFØRT

Konstruksjon som underlag - boligprosjekt for Fjogstad Hus Sandnes

3D–modellering av ventilasjon - Indre Vågen Atrium for Skanska

Vi har siden starten hatt stort fokus på prosjektering og 
modellering av tekniske løsninger i 3D. Dette gir oss en 
forutsigbarhet på et tidlig stadie av prosjekteringsfasen, 
som igjen vil bidra til kvalitetssikring av plassbehov, 
plassering av utstyr og koordinering med andre fag.

Et godt prosjekt begynner med grundig og 
nøyaktig planlegging. Det gir både best 
resultat og en effektiv prosess.
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Inneklima i nye og eksisterende 
næringsbygg er Aase Klima sitt 
kjerneområde.

Vi tilbyr tekniske installasjoner og 
rådgivning som bidrar til betydelige 
energi- og miljøgevinster i kombinasjon 
med optimal komfort for byggets brukere.
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“
Frode Frøyland, daglig leder i Aase klima

Den viktigste ressursen i bygget  
er menneskene. Et godt inneklima 
legger til rette for både sunnhet,  
trivsel og høyere produktivitet.
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NÆRINGSBYGG

Vi har løsninger for alle typer bygg og virksomheter.  
Fra mindre kontor- og næringsbygg, til større 
industrianlegg. 

Vårt fokus på ventilasjon, inneklima, service og 
vedlikehold gjør oss i stand til å levere høy kvalitet  
og topp service til næringsmarkedet.

Ventilasjon i næringsbygg
Intet oppdrag er for stort eller for lite. Vi håndterer 
både totalløsninger og enkeltleveranser. Vi 
både leverer og monterer ventilasjon, kjøle- og 
varmeanlegg til nybygg, og rehabiliteringsprosjekter.

Service
Vi har den nødvendige kompetansen til 
både å vedlikeholde, reparere og fornye alle 
ventilasjonsanlegg, uavhengig av størrelse  
og produsent.

Totalløsning og enkeltleveranser
Aase Klima tilbyr totalløsninger og enkeltleveranser 
innenfor alle de tekniske installasjonsfagene. Vi har 
markedets beste løsning for ventilasjon og styring av 
inneklima i bygg. Vi ønsker å jobbe for at inneklima 
og innemiljø skal være optimalt, da dette styrer de 
ansattes produktivitet i stor grad.

Vi har også kompetanse innen Open BIM, slik at vi i 
størst mulig grad kan samarbeide med andre parter  
i byggeprosessen.

Ventilasjon og prosjektering
Vi har spesialisert oss på tegning og prosjektering av 
ventilasjon til næringsbygg. Ventilasjonsanlegg består 
ikke lenger av en vifte og noen rør, men er avanserte 
anlegg med mye automatikk. Samtidig blir det stadig 
strengere krav til tetthet i nybygg.

Å planlegge i 3D fra en tidlig fase i prosjekteringen 
gjør at vi har oversikt over flere momenter på et 
tidligere tidspunkt. Slik kan vi planlegge og legge 
alt til rette før arbeidet starter. Dermed kan vi 
gjennomføre jobben raskere, med lavere utgifter  
og minimalt med komplikasjoner.

Vi leverer løsninger for alle typer 
yrkesbygg, fra mindre kontorlokaler 
til store industrianlegg.
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Vi har bred erfaring innen ventilasjon, inneklima, 
service og vedlikehold for næringsmarkedet. 

Dette utføres av høyt kompetente medarbeidere  
som har faget og kundens interesser i fokus.

Optimalt inneklima, ferdig levert, montert og dokumentert.

Vår målsetting er:SERVICE & VEDLIKEHOLD

Innregulering
Kort forklart er innregulering å justere anlegget slik at 
luften fordeler seg slik vi ønsker.

Vi har alt av måleutstyr som skal til for å gjøre en god 
innreguleringsjobb. 

Ny innregulering kan være nødvendig ved endringer 
i ventilasjonsanlegget eller rommets bruksmønster. 
Dette er det dessverre ikke mange huseiere som 
tenker på når de bygger et ekstra kontor, endrer bruk 
av lokalet og så videre. Et godt klima legger til rette 
for sunnhet, trivsel og høyere produktivitet.

OPTIMAL KOMFORT  
FOR BYGGETS BRUKERE  
– I HELE BYGGETS  
 LIVSSYKLUS

Service & vedlikehold
Forskning viser at det fysiske innemiljøet har like stor 
innvirkning på produktiviteten som det sosiale miljøet 
på arbeidsplassen.

Inneluften er med på å styre hvordan vi har det. Derfor 
er riktige løsninger for ventilasjon, varme og kjøling 
avgjørende for å skape en god arbeidsplass.

En serviceavtale med Aase Klima  
gir deg flere fordeler:

• Unødvendige driftsstopp forebygges, der eventuelle 
feil og mangler fanges opp før det får alvorlige 
konsekvenser.

• Bedre inneklima.

• Økt effektivitet og bedre trivsel.

• Dokumentasjon som oppfyller myndighetenes krav.
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Aase Rør tilbyr rørleggertjenester og 
komplette sanitærløsninger til nybygg 
og bolig. Enten det er nye rør i hele 
borettslaget eller en dryppende kran  
- ingen jobb er for liten eller stor.
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“ Kundens behov er i førersetet  
hos oss. Vi skal levere førsteklasses 
arbeid av høy kvalitet som tåler  
tidens tann.
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KOMPLETTE VVS–LØSNINGER

I januar 2013 startet vi opp Aase Rør for å kunne tilby 
rørleggertjenester til både nye og eksisterende kunder.

Komplette VVS–løsninger
Aase Rør leverer komplette vann-, varme- og 
sanitærløsninger, noe som lenge har vært etterspurt 
fra flere av Aase sine kunder. 

Gjennom dyktige fagfolk med lang og bred erfaring 
i bransjen sørger Aase Rør for kvalitetsarbeid i tråd 
med dine ønsker.

Sanitærløsning i nybygg
Aase Rør fokuserer på sanitærløsninger til nybygg 
og bolig, samt arbeide aktivt opp mot både 
entreprenører og privatpersoner. 

Vi har flinke medarbeidere til å prosjektere og tegne 
ut fra dine retningslinjer. Når jobben har landet på 
bordet hos oss skal du være trygg på at arbeidet blir 
profesjonelt utført. Vi følger deg opp fra søknad er 
sendt, til boligen er ferdigstillt for overtakelse.

FRA DET HELT ENKLE,  
TIL DET MEST 

SPEKTAKULÆRE
DU SETTER GRENSENE,  
VI FINNER LØSNINGENE



Løsninger som henger sammen

OPPUSSING OG SERVICE

Oppussing
Går dere med tanker om å pusse opp badet eller 
vaskerommet, men gruer dere for å ta fatt? Aase Rør 
hjelper med alt - fra prosjektering til siste flis.

Vi har gode samarbeidspartnere innen elektro, 
tømring, mur og flis. Du setter standarden,  
vi finner løsningene - fra det helt enkle, til det  
helt spektakulære.

Service
Driver du i eiendomsbransjen og skulle hatt en fast 
sparringspartner innen sanitær? Eller trenger du en 
totalleverandør? Da er Aase Rør rett firma for deg.

Har du som privatperson en gammel 
varmtvannsbereder i kjelleren som koker eller 
lekker? Står toalettet og renner konstant? Eller har  
du et gammelt blandebatteri du skulle ha skiftet? 

Aase Rør er bare en kort telefonsamtale unna.  
Slå på tråden, så kommer vi på befaring.

Lekkende kran, nytt bad, nye rør i hele borettslaget eller 
komplette sanitærløsninger? Hos Aase Rør skal du være 
trygg på at du får førsteklasses kvalitet, uansett omfang.

INSTALLASJON FÅR DU FRA:

Når vi samkjører installasjon av rør og ventilasjon fra varmepumpe, får du 
en driftssikker og effektiv løsning for ventilasjon og varmeregulering

VENTILASJONSVARMEPUMPE
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