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luft, vatten, olja, Rök  
vi behandlar det mesta
Energi- och funktionsförbättringar, såväl omedelbara som förebyggande, ger dig på lång sikt  
maximalt utnyttjande av din anläggning. Torkanläggningar på sågverk, ångpannor och kyl- 
anläggningar inom industrin, maskiner och fastigheter eller andra typer av system gynnas av detta.  
Att göra förbättringar ger både högre intäkter och lägre utgifter. 

Den största vinsten ger vi till miljön
De stora energibesparingar vi ger våra kunder får även miljön dra nytta av. Vi har utvecklat koncept  
för att behandla de flesta typer av system och vi fortsätter aktivt med att utveckla möjligheterna 
till en bättre miljö. Vi har även lösningen för dig. Det kan du vara säker på. Vi arbetar med att ge 
våra kunder det resultat de förväntar sig av vårt samarbete, till hundra procent. Att samarbeta med 
oss ger mer produktionstid och mindre stilleståndstid. Dessutom får du ett system med minimal 
förbrukning och optimal funktion. 

Har du råd att avstå?

selldén gRoup  
det femte elementet
Med en stark vision om att kunna förändra,  
utveckla och förbättra bildades Selldén Group.  
I koncernen finns och kommer att finnas,  
företag med olika inriktningar, men med  
samma mål:  att via ett kvalificerat nytänkande  
förbättra miljön samt minska behovet av 
underhåll och energiförbrukning. Allt för 
att ge våra kunder en bättre driftsäkerhet 
och en bättre konkurrenskraft.

Varje del representerar och arbetar för de 
fyra elementen: vatten, luft, jord och eld. 

Selldén Group är det femte elementet, det 
mänskliga, som ger de andra fyra möjlig-
heten att samarbeta. 

Anders Larsson
VD, Selldén Group

”Fantasi är viktigare än kunskap. För  
kunskapen är begränsad, medan fantasin 
omgärdar hela världen, stimulerar fram-
steg, och föder utveckling.”
    Albert Einstein
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skulle du kunna jobba effektivare med ny insikt 
och bättre överblick av dina system?
Underhåll kommer de närmaste åren att utvecklas. Tillgänglighet, kvalitet och friskvård är inte 
längre bara de stora företagens ledord, utan kan nu användas av alla. Vad går då det hela ut på? 
Krävs det stora investeringar? Är det personalkrävande? Måste man ha större serviceytor? 

Svaret är nej på alla frågor! 

Vi upptäckte för ett antal år sedan vad renhet tillsammans med 
rätt behandling kan göra för våra kunders ekonomi. En ren olja 
förlänger både livslängden på din maskin och sänker bränsle-
förbrukningen. Dessutom talar vi om för er (genom oljeprov) 
när det är dags att byta olja. Tänk dig möjligheten att förlänga 
intervallet mellan dina oljebyten fyra till fem gånger. Eller den 
trygghet det innebär att alltid få maximal effekt från din maskin, 
även driftsmässigt. Och allt detta sker under säker kontroll.

Vem vill du vara?
Vill du vara den som lagar ditt fordon först när det gått sönder  
och då oftast missar värdefulla intäkter? Eller den som gör det 
du kan för att förebygga haverier och stillestånd och på så sätt 
får en så driftssäker maskin som möjligt? 

Om du väljer det senare alternativet behöver du sällan avstå från ett lönsamt jobb.
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tänk grönare... med vinst!
Att tänka miljövänligt ger dig en kraftig fördel i konkurrensen med andra. Klarsynta företag inser 
att företagsvärlden numera är starkt påverkad av miljöfrågorna. Dessutom mer än någonsin tidi-
gare och på mer än ett sätt. När man tänker närmare på saken kommer alla produkter i grunden 
från miljön, vare sig de är upphämtade ur jorden, framodlade eller vilt växande på marken.

Miljön tillför livsviktiga värden, även till det ekonomiska ekosystemet, men inte enbart i form av  
finansiellt omsättningsbart kapital, utan också i form av så kallade ”mjuka” värden. Miljöargumentet  
är inte längre en insmickrande slogan för att få göra affärer. Det har blivit en livsnödvändig strategi 
för att framgångsrikt driva ett företag.

Vi behöver tänka nytt
I dagsläget kan ett miljömässigt klavertramp totalt förstöra förtroendet för företaget, såväl i affärer 
som i allmänhetens ögon. Utan miljömedvetenhet i företagets tänkande och agerande riskerar 
man att förlora kunder och affärsmöjligheter på en marknad som alltmer påverkas av miljömässiga  
faktorer. Kloka företag strävar i dag efter att uppnå konkurrensfördelar genom att arbeta systematiskt  
och strategiskt med dagens miljömässiga utmaningar.

Vi levererar lösningen till en viktig del av din utveckling!

med framtiden i fokus
Vi levererar de mest prisvärda och effektiva  
lösningar marknaden har att erbjuda idag. 
Ett samarbete med ALON garanterar dig 
en stor besparing genom användadet av vår  
kunskap samt marknadsledande produkter. 
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fördelar med metoden
WArENeffekten möjliggör fullständigt bort- 
tagande av gammal pannsten från panna, 
värmeväxlare och radiatorer. Detta utan att  
avbryta den normala processen/driften. 
Dessutom elimineras alla föroreningar ur 
systemet med vår filterlösning.

Fördelarna med metoden
• Att den kan upplösa redan etablerad  
 pannsten och ombilda den till slam, som  
 sedan kan filtreras bort.
• Att den fortsatt förebygger bildandet av  
 pannsten. 
• Att slammet får en konsistens som inte  
 sätter igen ventiler och annan utrustning  
 och kan samlas upp och tas bort med  
 filter.
• Att den förhindrar pågående korrosion i  
 hela systemet och förebygger korrosion  
 av metallerna stål, koppar, zink, rostfritt  
 stål och mässing.

skydda din anläggning
WArENs uppgift är att ge ång-, kyl- och 
fjärrvärmeanläggningar längre livslängd, 
förbättra värmeöverföringen, ge stabil drift, 
god ekonomi – och en ren miljö. 

säkra en optimal vattenkvalitet
Vattenkvaliteten är en avgörande faktor för hur lång livslängd en anläggning har. Den är också  
viktig när vi talar om driftsekonomi och miljöoptimering. WArEN har specialicerat sig på vatten- 
behandling  i ång-, kyl- och alla typer av värmeanläggningar. Stora som små. WArENeffekten är 
välkänd över hela världen. Den har stoppat korrosion, förhindrat pannsten och ökat anläggningars  
verkningsgrad under 60 år i mer än 40 länder.

WArEN använder den senaste tekniken för korrekt dosering i förhållande till lokala vattenkvaliteter.  
Enkelt och effektivt. WArEN är i konstant samarbete med forskningsinstitut och utvecklar tillsats-
medlen för att uppnå högsta hänsyn till miljön. Med eget laboratorium och hög kompetens inom  
företaget analyserar vi vilka möjligheter just du har till förbättringar genom vår systembehandlig.  
Allt för att ge varje kund den mest optimala lösningen efter de olika förutsättningar som varje 
system kan ha. Kontakta oss för ett första prov utan kostnad. 

med kvalitet i fokus
Med väl sammansatta produkter får man en enklare hantering och doseringen hålls till ett  
minimum. WArEN levereras färdigblandad, redo att användas, oavsett vilken applikation det ska 
användas till. Inget damm eller spill. Den automatiska doseringen och mätutrustningen säkrar  
en optimal vattenmiljö, vilket gör att systemet inte behöver kontinuerlig tillsyn. Genom att 

analysera vattnet kan WArEN alltid leverera den optimala vatten- 
behandlingmetoden. Allt finns med i konceptet: filtrering, dosering,  
mätutrustning, kemi och framför allt vår goda kompetens. 

Efter avtal utför våra tekniker återkommande servicebesök för 
att bland annat säkerställa funktionen av 
din utrustning. Det  skapar en trygghet för  
vattenkvaliteten, systemet och givetvis också  
för kunden. 

Förbättra livslängden och minska din  
              energiförbrukning du också. Redan idag.

WAREN
environment evolution for the future



© selldén gRoup 2012

Nålvägen 3
931 57 Skellefteå
0910-21 15 00
info@selldengroup.se
www.selldengroup.se

Nålvägen 3
931 57 Skellefteå
0910-21 19 00
info@alon.se
www.alon.se

Nålvägen 3
931 57 Skellefteå
0910-21 15 10
info@waren.se
www.waren.se

WARENSelldénGroupChanging the world


