
Se nyhedsbrevet online her

VELTEK holder kursen i et coronapræget
efterår
På trods af et efterår i COVID-19's tegn er VELTEK vokset både i antal
medlemmer og i antal ansatte i sekretariatet. Det giver os både styrke
og stemme i den offentlige debat og skaber værdi for medlemmerne.
 
Læs resten af Per Rømer Kofods leder ved at klikke nedenfor.

Læs mere

Velkommen til fem nye medlemmer siden
sommerferien
Der er sket en markant fremgang af antallet af medlemmer i VELTEK
her efter sommerferien. Fem nye medlemmer er blevet en del af
Danmarks største tekniske brancheorganisation. Et stort velkommen til
jer. Få et overblik over de nye medlemmer her.

Læs mere

VELTEK styrker sekretariatet med ny
Sektionschef for Armatur-, Vand og Afløb
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Nicolai Garde-Dinesen er 1. september startet i VELTEK-sekretariatet
som Sektionschef for Armatur-, Vand og Afløbssektionen (AVA) – han
skal desuden bistå Varme-sektionen med fagteknisk viden og løfte hele
sekretariatsarbejdet for medlemmerne.

Læs mere

Der skal ren luft på skoleskemaet
Indeklimaet i langt de fleste folkeskoler er stadig katastrofalt ringe.
VELTEK præsenterer derfor sammen med en række aktører og
organisationer forslag til konkrete tiltag, som kan bringe frisk luft ind i
klasselokalerne.

Læs mere

Smarte Bygninger Tænker På Klimaet
VELTEK og TEKNIQ Arbejdsgiverne sætter i oktober fokus på de
tekniske installationers grønne potentialer.

https://www.veltek.dk/veltek-styrker-sekretariatet-med-ny-sektionschef-for-armatur-vand-og-afloeb/
https://www.veltek.dk/veltek-styrker-sekretariatet-med-ny-sektionschef-for-armatur-vand-og-afloeb/
https://www.veltek.dk/der-skal-ren-luft-paa-skoleskemaet/
https://www.veltek.dk/der-skal-ren-luft-paa-skoleskemaet/


Læs mere

Den grønne
gashybridvarmepumpeteknologi er
overset i Danmark
I VELTEK Varme arbejdes der for tiden på at få
gashybridvarmepumperne tilbage på banen, både i klimadebatten og i
de seneste tilskudsordninger

Læs mere

Teknisk nyt om ETIM: Ny mailliste
oprettet
Vil din virksomhed holdes helt ajour på den tekniske front og udvikling
af ETIM, så kontakt VELTEK og bliv skrevet på en nyoprettet ETIM-
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mailliste.

Læs mere

Sikker og tryg messe gav tid til det
personlige møde
Tre dage med innovative produktlanceringer, konferencer og fysiske
møder i faglige og trygge rammer blev afsluttet torsdag den 10.
september, hvor Automatik-messen og VELTEK kunne gøre status og
glæde sig over en succesfuld messe, der på trods af en svær tid har
givet glade udstillere og inspirerede besøgende.

Læs mere

Beta-version af ETIM 8.0 ligger nu klar
ETIM 8.0 er på trapperne og snart klar til at blive skudt afsted den 1.
november 2020. Nu er ETIM International parat med en beta-version af
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ETIM 8.0, som nu er klar til afbenyttelse helt frem til udgivelsen af den
fulde version.

Læs mere

VELTEK Varme indtræder i styregruppen
for gasstrategiarbejdet
Styregruppen, der udgøres af vigtige interessenter i branchen, udvides
nu med indtrædelsen af VELTEK Varme – der især vil skubbe på for
bevarelsen af det eksisterende gasnet til rumopvarmning for at kunne
balancere fremtidens energisystem via brugen af biogas.

Læs mere

Husk at følge VELTEK
på LinkedIn
Hold dig opdateret med de nyeste
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Hold dig opdateret med de nyeste
nyheder og hjælp VELTEK med at få
vores budskaber og informationer
længere ud ved at følge LinkedIn-
profilen. Klik nedenfor for at gå til siden.

Klik her

VELTEK i andre medier
VELTEK er hver måned repræsenteret i
flere forskellige eksterne medier. På
VELTEKs hjemmeside kan du løbende
finde et overblik over hvilke. 

Læs mere

    

VELTEK | Smedeholm 13A, 1. tv. | 2730 Herlev | Telefon 32 32 14 00 | veltek.dk | Følg VELTEK på
LinkedIn
 

Klik her for at framelde dig vores nyhedsbrev
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