
CLIMAT80

- ett företag i Climat80-Gruppen

Rätt inomhusklimat är 
vår specialitet 

Tjänster/produkter
Ventilation - total- eller delad 
entreprenad:  
• Projektering av ny-, till- eller   
 ombyggnation
• Projektledning/-samordning
• Konstruktion
• Installation
• Driftsättning
• Underhåll 
Styr och övervakning

Energiutredning och –  
optimering

OVK  

Service

Dokumentation

Unika lösningar
Climat80 är specialisten på ventila-
tion, styr och övervakning. Vi erbjuder 
heltäckande tjänster inom projektled-
ning, driftteknik, service, energiopti-
mering och miljötänk. Vi är med från 
idé till service - alla delar eller var del 
för sig. 

Vi projekterar och installerar komfort- 
och ventilationsanläggningar för alla 
behov och enligt myndighetskrav. Allt 
från små, enkla frånluftssystem till 
stora anläggningar med värme, vär-
meväxling och kyla. Oavsett om det 
handlar om ny-, till- eller ombyggna-
tion av kontor, skolor, industrier eller 
bostäder. 

Med en egen industriavdelning tar 
vi även hand om större komplice-
rade industrimiljöer med ett modernt 
helhetstänk.

Ventilation för ett bättre inom-
husklimat
I över 30 år har privata och kom-
munala fastighetsbolag, ägare och 
förvaltare anlitat Climat80s tjänster.

Climat80 levererar långsiktigt kvalitets- 
och miljötänkande för ventilation, värme 
och kyla. En sund kostnadsbild, balanse-
rat inneklimat och en välmående fastighet 
blir resultatet.

Hela Climat80-Gruppen hjälper alla kun-
der att energieffektivisera t.ex. ventilation, 
kyla/värme, vattenflöde, fastighetsdrift 
m.m. och därmed bidra till en mer ekono-
misk hållbar energianvändning.

Vi kan inneklimat och vet att en väl-
fungerande ventilation är en nyckel-
faktor för att skapa bra inomhusmiljö-
er för såväl människor som maskiner 
och för hela fastigheten.
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Vi kan inneklimat. Du vet vad du behöver. 
Tillsammans skapar vi inomhusmiljöer 
som människor trivs i och som fastighe-
ten mår bra av.

Ett totalåtagande med Climat80 medför ett effektivt projekt, smidigt arbetsflöde, bättre 
helhetssyn och kontroll. Rätt använd Climat80-kunskap skapar en god ekonomisk och 
miljömässig helhetssyn för din fastighet.

Långsiktighet 
Climat80 driver utvecklingen för 
funktionella, välmående och hållbara 
industri-, kontors- och bostadsfastig-
heter. Långsiktigt kvalitets- och mil-
jötänkande när det gäller ventilation, 
värme och kyla ger en sund kost-
nadsbild och en välmående fastighet 
över tid. Med långsiktigt kvalitetstän-
kande och att alltid levererar funktio-
nella lösningar med god ekonomi och 
minimal miljöbelastning gör Climat80 
till en kompletta leverantör.

Climat80 ingår i Climat80-
Gruppen 
Climat80-Gruppen - Öresundsregio-
nens största privatägda helhetsle-
verantör av inneklimat. Tillsammans 
med övriga bolag inom Climat80-
Gruppen erbjuder man helhetslös-
ningar som samverkar för din fastig-
hets bästa.

Läs mer om vad gruppen kan erbjuda 
på www.climat80.se

Per Gerdtsson
Entreprenadchef ventilation
046-10 13 16
per.gerdtsson@climat80.se

Thomas Sjöberg
Servicechef
040-36 34 91
thomas.sjoberg@climat80.se

Anders Hansen
Styr & Regler Entreprenadchef
040-36 34 89
anders.hansen@climat80.se

För mer information – kontakta: 

Peter Möllerberg
Energi
040-36 34 94
peter.mollerberg@climat80.se


