Lokal närhet
– med över
40 års
erfarenhet

En trygg och
pålitlig partner
Kyl & Maskin AB grundades redan 1981 och cirka 40 år senare
är vi Gotlands ledande företag inom storkök, kyla, värme och
energi. Lika stolta är vi över att ha kundrelationer som sträcker
sig över flera generationer, kunder som värdesätter vår gedigna
servicenivå och som litar på vår höga kompetens. Idag har Kyl
& Maskin en kunskapsbredd som täcker in det mesta i vår
bransch, vilket gör det enkelt och smidigt att vara kund.
Anlitar du oss kan du lugnt låta oss ta hand om helheten
och hitta den bästa lösningen, utifrån just dina behov.
På Kyl & Maskin har vi det lite mindre företagets personlighet och
flexibilitet, samtidigt som vi har det större företagets resurser och
framtidsfokus. Kyl & Maskin ställer sig bakom FN:s Globala mål
för en hållbar utveckling. Vi jobbar ständigt med att minimera vår
miljöpåverkan.

Kunniga
medarbetare med
passion för sitt yrke
På Kyl & Maskin kombinerar vi spetskompetens inom varje
verksamhetsområde med en hög generell branschkunskap.
Det gör att vi snabbt kan rycka ut och hjälpa till där vi som bäst
behövs. Ofta känner vi våra kunder, och de oss, vilket underlättar när
ett problem ska lösas. Har du någon fundering, eller vill du veta mer
om oss? Ring oss eller besök vår kundmottagning.
Som kund till Kyl & Maskin kan du vara säker på att våra medarbetare
ligger i framkant inom utveckling och utbildning. Därför hjälper vi
gärna dig med vad som är viktigt att tänka på, både ur en ekonomisk
och en miljömässig synvinkel, alltid med slutresultatet i fokus.
Kyl & Maskin är miljö- och kvalitetscertifierat enligt ISO 14001
och 9001. Vi är registrerade och godkända av Elsäkerhetsverket
för allt inom el. Kylcertifikat finns givetvis för allt inom kyla.

Våra affärsområden
Våra främsta affärsområden är kyla, värme, storkök/restaurang och tvättstugor, som innefattar många
olika kompetenser och tjänster. Till allt vi säljer och installerar utför vi service, där vi är ett auktoriserat
serviceföretag för ett antal kvalitetsmärken. Vår serviceverksamhet kännetecknas av hög flexibilitet
och ett modernt synsätt, där vi använder den senaste tekniken för att snabbt kunna åtgärda fel.

www.escowa.se

Kyla
Rätt temperatur vid rätt tillfälle och på rätt plats. Livsmedel behöver rätt
temperatur för att hålla sig färskt längre och minska svinnet. Vi ser även
till att det är rätt arbetsklimat både på jobbet och i hemmet, för ökad
trivsel, koncentration och effektivitet.

Värme
Vi har lång erfarenhet och omfattande kunskaper när det gäller att
skapa rätt klimat och temperatur, på din arbetsplats eller i hemmet.
Vi hjälper dig att hitta en smart, energieffektiv och miljövänlig
lösning för din uppvärmning. Men vi utför även service och underhåll
på din befintliga värmepumps anläggning. Kyl & Maskin samarbetar med
marknadsledande leverantörer som samtliga har ett brett sortiment av
exempelvis värmepumpar.

Vi älskar värmepumpar. Så att du kan älska annat.
Våra värmepumpar är utvecklade för att klara det nordiska klimatet. Vi tillverkar dem i vår
fabrik i Småland. Och vi låter bara certifierade specialister installera dem. Människor som
kan värme och värmepumpar utan och innan. Så fortsätt att lägga din tid på det du helst vill.
Välkommen till oss.
www.ivt.se

Miele Professional
• Kompletta fastighetstvättstugor
• Professionella snabbdiskmaskiner
• Produkter för skola, vård och omsorg

Storkök
För att din verksamhet ska kunna fungera så optimalt som möjligt skapar
vi rätt klimat och funktion i dina frysar, ugnar och utrymmen för förvaring
och tillredning. Att inte ha rätt klimat och funktion kan medföra ökade
driftskostnader och en belastning på miljön.
Vi har kompetensen att reparera det mesta inom storkök såsom ugnar,
stekbord, kokgrytor, diskrumsutrustning m.m. Dessutom säljer vi rostfri
inredning som bänkar, hyllor och vagnar.

Tvättutrustning
Vi ser till att du som fastighetsägare får en hållbar, driftsäker, energieffektiv,
snygg och miljövänlig lösning. Vi kan ordna en helt ny utrustning, byta ut
delar av den gamla eller sköta det löpande underhållet. Du bestämmer själv
vad du vill ha hjälp med.

Kontorsmiljöer
Kaffemaskiner, vattenautomater och annat som hör kontoret till. Kyl &
Maskin skapar förutsättningar för en ökad trivsel på arbetsplatsen.

Vitvaror
Vi levererar vitvaror och utför garantiservice på en rad ledande vitarufabrikat.
Självklart utför vi även service och reparationer efter garantitiden.

El, VVS och OVK
OVK eller obligatorisk ventilationskontroll är en besiktning som utförs
regelbundet i syfte att bibehålla eller säkerställa att en byggnad har ett
fungerande ventilationssystem.

Rostfri
storköksutrustning
I T 0498-770 800 I M infokvalitetshem.se I W www.kvalitetshem.se

044-10 99 50 • info@molinsrostfria.se • www.molinsrostfria.se

Energioptimering
– en besparing
för framtiden
Många fastigheter kan spara mycket mer energi än de redan
gör. Ur ett fastighetsdriftsperspektiv utgör energikostnaden
större delen av driftbudgeten, vilket innebär stor
besparingspotential i att sänka energianvändningen
och samtidigt öka livslängden på dina installationer
och produkter. Energieffektivisering innebär att vi optimerar
befintlig energiomvandling, antingen genom att minska
energianvändningen eller genom att få ut mer nytta av den
befintliga. Genom att göra detta minskar du samtidigt ditt
ekologiska fotavtryck.

MITSUBISHI ELECTRIC FIRAR 100 ÅR

Vi har 100 års erfarenhet av att tillhandahålla innovativa,
energieffektiva och pålitliga produkter av hög kvalitet
för villor och kommersiella fastigheter.
Vi utvecklar framtidens klimatprodukter.

Vi har lösningar

för alla behov
Värmepumpar, luftkonditionering & ventilation

MITSUBISHI ELECTRIC FIRAR 100 ÅR

Med 100 års erfarenhet kan man vara säker på att våra produkter
är av hög kvalitet, energieffektiva, innovativa och pålitliga.
Vi utvecklar framtidens klimatprodukter för villor och kommersiella fastigheter.

www.mitsubishielectric.se
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Välkommen att kontakta oss på Kyl och Maskin!
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