


VI INNREDER MED ILD
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Det er morgen og frokosten skal nytes med dagens avis og 
en kopp kaffe eller et glass appelsinjuice. Hadde det ikke vært 
deilig om det brant i peisen også? 

Flammer i peisen er like stemningsskapende en mørk morgen 
eller kveld som en skinnende lys vårmorgen. Våre gasspeiser 
skrus enkelt av og på med en fjernkontroll eller bryter, så du kan 
nyte frokosten med levende ild også på travle morgener.

Når bordet er dekket på til søndagsfrokosten, med levende 
lys og rykende varm te i kannen, er det også fantastisk å ha 
fyr i peisen, for hva føles vel mer naturlig enn et ildsted på 
kjøkkenet?

DET GIR ALLTID EN SPESIELL 
GLEDE, FOR OSS SÅ VEL SOM 
KUNDENS, Å SE FLAMMENE 
DANSE I EN NYMONTERT 
GASSPEIS.

- ERIK RUD OLSEN
 PROSJEKTLEDER, RPV
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PÅ OLAVSGAARD,  
ET AV ØSTLANDETS 
MEST TRADISJONSRIKE 
KONFERANSEHOTELLER, ER 
DET VIKTIG AT ESTETIKKEN 
I GASSPEISENS UTFORMING 
VIDEREFØRER STEDETS 
FØLELSE AV EKSKLUSIVITET 
OG VARME.



Husk å ring RPV
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NØYAKTIGHET OG GOD 
PLANLEGGING GJØR AT PEISEN 
BLIR AKKURAT SLIK KUNDENE 
VÅRE HAR SETT FOR SEG. 

- ERIK RUD OLSEN
 PROSJEKTLEDER, RPV
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RPV ble etablert i 1999 av Roger Sjølstad. Siden den gang  
har vi vokst til å huse 10 ansatte som tilbyr salg, service, 
installasjon og rådgivning innen gasspeis, gassanlegg og 
gass forbrukende utstyr. 

Etter mer enn 14 års erfaring med gasspeiser er vi nå stolte 
over å kunne tilby produkter og leveringstjeneste av ypperste 
kvalitet. Dette gir kunden tillit og trygghet og har gjort oss  
til landets ledende leverandør innen vårt segment.

UNDER PROSJEKTARBEIDET 
OPPLEVDE VI RPV SOM SVÆRT 
LØSNINGSORIENTERT OG 
SERVICEINNSTILT.  
DETTE RESULTERTE I FLERE 
PROSJEKTER SOM RPV  
RASKT BLE INVOLVERT I OG 
HVOR VI SER FREM TIL NYE 
UNIKE ARBEIDER.

- TROND MOEN 
 EIENDOMSSJEF, SKISTAR NORGE AS
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DYKTIGE MEDARBEIDERE, 
FLERE ÅRS ERFARING OG 
ET UNIKT NETTVERK AV 
TJENESTELEVERANDØRER,
GIR  DE BESTE LØSNINGENE  
FOR DINE ØNSKER OG BEHOV.
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Vårt kompetanseområde er skreddersydde og eksklusive 
gasspeiser. Vi leverer enten komplett løsning, eller deler  
opp ansvarsområdene med oppdragsgivers teknikere  
og håndverkere. 

Våre konseptutviklere kommuniserer med byggets arkitekter,  
og tilpasser peisen etter tegning på en tids- og kostnads effektivt 
måte. Montørene våre er løsningsorienterte, nøyaktige og  
legger vekt på å utføre en kvalitetsjobb som skaper varige  
kundeforhold og gode referanser.



FINN ØYEBLIKKETS HARMONI I HVERDAGEN
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Vi leverer eksklusive og spesialtilpassede gasspeiser til  
private hjem og bedriftsmarkedet over hele landet. Det har 
vi har gjort i en årrekke, noe som har gitt oss god erfaring 
i å samarbeide med og ta hensyn til arkitekter, teknikere og 
håndverkere.

Erfaringen gjør at vi har en tids- og kostnadseffektiv prosess 
og gjennomprøvd leveranse. Det er mange brikker som skal 
på plass, og vi vet hvordan og i hvilken rekkefølge de skal 
legges, for at våre kunder skal bli fornøyd. 

Gasspeiser er et takknemlig produkt å jobbe med, kunden 
gleder seg alltid til flammene danser i den nye peisen deres. 
Vi har mange fornøyde kunder og fine referanser fra  
jobbene våre.
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RPV AS HAR VÆRT LEVERANDØR AV FLERE GASS-
PEISER TIL STATOIL FORNEBU BYGGET. KOMPLETT 
LEVERANSE AV GASSPEISER, AUTOMATIKK OG 
AVGASSLØSNINGER. RPV HAR BISTÅTT ARKITEKT MED 
SPESIALUTFØRELSE AV PEISENE, SLIK AT DISSE HAR 
BLITT ET «ESTETISK SMYKKE» I BYGGET. DE HAR VIST 
GOD SAMARBEIDSEVNE UNDER PROSJEKTET OG RPV 
HAR MINE STERKESTE ANBEFALINGER.

- HELGE KOPPANG
 TEKNISK PROSJEKTLEDER, SKANSKA NORGE AS
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Vi monterer i voksende grad gasspeiser for privatmarkedet 
over hele landet. Ønsket om å ha et ildsted i boligen faller 
naturlig hos de fleste og når valget faller på gasspeis, øker 
også mulighetene for plassering av ildstedet i boligen.

Det er som regel i stua eller på kjøkkenet at kundene våre 
vil at peisen skal stå, men bestillinger til bad, soverom 
og utemiljø er blitt vanligere med årene. Vi tilpasser våre 
produkter etter ditt behov og står for komplett leveranse med 
frakt, tilpassing og montering.

Din oppgave er å sette deg i godstolen når vi er ferdige med 
jobben og skru på flammene.



FOR MEG VAR DET VIKTIG AT PEISEN  
BLE SLIK JEG HADDE SETT FOR MEG  
OG AT MONTERING OG LEVERING GIKK  
SOM FORESPEILET. JEG KAN ANBEFALE 
RPV PÅ DET VARMESTE.

- ODD-EINAR CHRISTOPHERSEN
 HUSEIER
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Ildstedet har alltid vært et naturlig samlingspunkt og flammene 
gir oss trygghet og ro. Det ligger i vår natur og ønske oss et 
ildsted der man holder til, om det er på arbeidsplassen eller 
hjemme.

Lurer du på om det er mulig å få installert en gasspeis der 
du holder til? Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat – vi 
gir deg svarene du leter etter.
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MED RPV AS HAR VI ERFART 
SVÆRT GOD FAGLIGHET, EN 
PROFESJONELL AKTØR MED  
HØY SERVICEGRAD OG MED  
GOD EVNE TIL Å SAMARBEIDE 
MED ØVRIGE AKTØRER.

VI GIR MED DETTE RPV AS 
VÅRE BESTE REFERANSER FOR 
LEVERING OG MONTERING AV 
GASSPEISER I EKSKLUSIVE 
LEILIGHETER PÅ TJUVHOLMEN  
TIL EN KRESEN KJØPEGRUPPE. 

- JARLE SJØEN 
 TEKNISK BYGGELEDER, TJUVHOLMEN KS



notater
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