Heltäckande på
klimatlösningar

En totalpartner
som tar hand om kunden
KlimatReglering AB startades 1989 med inriktning på service på ventilations-, värme- och
kylanläggningar. Sedan dess har vi breddat vår verksamhet och utför idag även installation.
Genom att vara ett heltäckande företag har vi de resurser som krävs för att möta omgivningens
krav och behov.
Vi erbjuder lösningar med energioptimering i fokus och utför ventilations- och kylentreprenader i hela
Skåne. Som en stabil samarbetspartner erbjuder vi en personlig kontakt och trygghet i projekten. Vi
vet vilka lösningar som fungerar och kan erbjuda dig lösningar som optimeras till just din verksamhet.
Vi tror på långsiktiga samarbeten där vi känner till våra kunders verksamheter, för att ge en prioriterad och effektiv service. Genom att bli avtalskund får du en prioriterad service som säkerställer driften
av din anläggning och förenklar vardagen.

Erfarenhet och kunskap
På KlimatReglering finns ett stort tekniskt kunnande och en blandad erfarenhet som tillsammans
utgör grunden för företaget. Genom att kombinera erfarenhet med nytänkande som finns hos vår
personal som arbetat länge hos oss och de nyanställda, får vi en dynamisk arbetsmiljö som ger oss
ett högt tekniskt kunnande. Dessutom står vi för kontinuerlig vidareutbildning av våra medarbetare
så att de är up-to-date med den senaste tekniken.

’’

KlimatReglering är en totalpartner när det gäller installation, service
och underhåll inom ventilations- och kyltekniska installationer.
– Peter Nilsson, VD och ägare
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Heltäckande lösningar
skapar ett bra klimat
KlimatReglering är en totalpartner inom ventilation och kyla. Vår betydande erfarenhet och kunskap
gör att vi kan optimera fastigheters och lokalers energiförbrukning så att kostnaderna blir lägre och
miljön renare. Vår förmåga att bygga kundanpassade anläggningar resulterar i kostnadseffektivitet
och trygghet för våra kunder. Oavsett om du tillhör en bostadsrättsförening eller äger en hyresfastighet eller en fabrikslokal skräddarsyr vi lösningar som sparar energi och pengar.

En flexibel process från idé till färdig anläggning
Vår heltäckande verksamhet, där alla resurser finns under ett tak, innebär att vi är en långsiktig samarbetspartner för våra kunder. Vi erbjuder en flexibel process, från konstruktion till service.
Utifrån kundens rådande förutsättningar och önskemål tar vi fram ett förslag på den bästa tekniska
lösningen, utifrån energi- och kostnadseffektivitet. Vi ritar och konstruerar anläggningar och installerar
dem med egen personal. Våra tekniker har många års erfarenhet av att arbeta i olika miljöer och vet vad
som krävs för att utföra installationer under våra kunders pågående verksamheter.
Vi erbjuder service på av oss installerade anläggningar, men också på sådana anläggningar som vi inte
installerat. Genom att anlita oss för service kan du också vara säker på att anläggningen fungerar optimalt.

Bevego

Den naturliga länken

Kompletta lösningar
inom kyla!
TR Kyl är ett bolag helägt av KlimatReglering. Vi installerar, servar och underhåller kylanläggningar i
allt från kylrum i livsmedelsindustrin till komfortkyla i kontor och bostäder.
Vi finns med från idé till färdig installation. Vi ger goda råd, planerar, projekterar, levererar, installerar,
underhåller och löser alla era frågor. Under våra många år i branschen har vi utfört installationer åt
många kunder, som är nöjda med vårt arbete och återkommande anlitar oss.

Försäljning av avfallskylar
Vi säljer avfallskylar för förvaring av matavfall som uppfyller kommunernas krav för användning på
förskolor, skolor, restauranger m.m.

Upplever du att din IT-miljö är komplicerad?
Vi gör det enkelt för dig.
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Din rådgivare för
optimal luftfiltrering

resema.se

Resema tillhandahåller
P-märkta påsfilter.
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