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- ett företag i Climat80-Gruppen

Njut av perfekt komfort 
året runt.
Du får professionell hjälp hela 
vägen
Under 25 år har Klimatkyl levererat 
kyllösningar med kundanpassning som 
ledord. 

Teknik, ekonomi och miljötänkande 
är verktygen. Alla uppdrag optimeras 
utifrån kundernas givna förutsättningar. 
Det finns inga omöjliga projekt när det 
gäller kyla och värme eller en kombina-
tion av båda. Du får professionell hjälp 
hela vägen från projektering och kalky-
lering till leverans och montering. 

Långsiktighet
Vi är ett tekniskt kunskapsföretag  och 
alla Klimatkyls tekniker och montörer 
har lång erfarenhet och tar del av ny 
teknik genom fortlöpande utbildning. 
Hela personalstyrkan har dessutom 
minst fem års yrkeserfarenhet, de flesta 
ännu längre. 
Vi har en teknisk nyfikenhet som gör 
att vi tar reda på den senaste tekniken 
och spetskompetensen. Vi vågar prova 
och kan kombinera det nya med vår 
beprövade erfarenhet.
Kundernas möjligheter till en effektiv 

och långsiktigt hållbar lösning finns 
alltid inom räckhåll när Klimatkyl sätter 
igång ett uppdrag.

Kunskap både vad gäller kom-
fortkyla och industrikyla
Båda kräver specialkunskap, erfaren-
het och fingertoppskänsla. Allt finns 
inom ramen för Klimatkyls organisation. 
Många av företagets kunder har köpt 
kyllösningar för såväl personal- som 
maskinmiljöer genom åren. Flera har 
dessutom varit med om att prova den 
senaste tekniken och erhållit en bättre 
driftsekonomi än förväntat.
Andra kunder efterfrågar lösningar för 
storskaliga produktionsmiljöer och 
Klimatkyl har hjälpt till med avancerade 
industriella lösningar som legat i teknik-
utvecklingens framkant.
Vi har kylerfarenhet från pappers-, 
teknik-, livsmedels- och storköksin-
dustrin samt offentliga anläggningar 
som isbanor. Olika krav på stabil eller 
varierad temperatur, fuktighet och flöde 
kräver specialkunskap och erfarenhet. 
Klimatkyl har vad som krävs för funktio-
nella verksamhetsmiljöer.

Klimatkyl levererar energismarta lösningar 
av såväl industriell och kommersiell kyl-
teknik. Kyla kräver stora energimängder 
vilket kräver högeffektiva lösningar – ett 
av Klimatkyls verkliga specialområden.

Klimatkyl levererar såväl komfort- som 
industriella kyllösningar med kundanpass-
ning i fokus. 
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För mer information – kontakta:

Klimatkyl är specialisten på industriell och kommersiell kylteknik, industrianläggningar, 
komfortkyla/värme, värmepumpar och köldbärarsystem.
Ingen klimatutmaning är för stor för Klimatkyl. Oavsett vilket klimat din verksamhet eller 
fastighet kräver hjälper våra tekniker dig att leverera rätt temperatur med anpassad 
energianvändning.

Totalentreprenör eller enskilda 
uppdrag
Vår kompetens för alla kylentreprenader 
inom industri eller komfort göra att vi 
kan hantera såväl stora som mindre 
projekt.
Ett mindre uppdrag kan vara nog så 
tekniskt klurigt och intressant. Det är 
därför vår kunskapsbredd är viktig 
och alla kunder är välkomna med sina 
utmaningar. Klimatkyl ger dig de bästa 
förutsättningarna för en problemfri verk-
samhetsmiljö.
Behöver du en helhetsleverantör löser 
vi det åt dig. Vi erbjuder övergripande 
ansvar från konstruktion till montering, 
inkörning och fortlöpande service, eller 
endast de kompetensdelar som ditt 
uppdrag är bäst betjänt av.

Klimatsmart byggande
Vår bransch är sannolikt en av de hår-
dast reglerade vad gäller miljökrav. Vi är 
mycket medvetna om de skador brist-
fälliga lösningar kan orsaka, därför är 
vi oerhört noggranna i allt vi gör. Lagar 
och förordningar följs och våra kunder 

garanteras att optimal miljöhänsyn alltid 
prioriteras i alla uppdrag.
Klimatkyl är energismarta experter på 
industriell och kommersiell kylteknik, 
klimatanläggningar och värmepumpar. 
Det kan vara stor skillnad mellan olika 
anläggningars energianvändning. 
Klimatkyls lösningar optimerar alltid 
energieffektiviteten.
Kyla kan ibland bli till värme genom 
moderna effektiva värmepumpar. Och 
krävs det utvinner våra lösningar båda. 
Det medför minskad miljöbelastning 
genom lägre energianvändning.

Kundens behov i fokus
Standardlösningar håller en god nivå. 
Klimatkyl utgår alltid från kundens 
verkliga behov och stämmer de med 
en ordinär lösning levererar vi det. Ofta 
är verkligheten en annan, och det är då 
som Klimatkyls nyfikenhet och kom-
petens kommer till sin rätt. Vi utvecklar 
en specifik kundlösning utan att det 
medför någon större merkostnad. Det 
är kundens behov som styr.
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