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på
att installera värmepumpar i alla
olika former, bergvärme, frånluftvärmepumpar, luft/vatten, luft/luft,
sjövärme och jordvärme. Vi erbjuder
den senaste tekniken inom såväl
energibesparing som miljö.
Vi samarbetar med några av
marknadens ledande tillverkare
och gör allt från mätningar med
behovsanalyser till kompletta installationer och service. Kontakta oss
ALLKLIMAT ÄR SPECIALISERADE

så kommer vi till er kostnadsfritt och
tittar på en lösning som passar era
behov!
Vi har utfört ett stort antal större
värmepumpslösningar i allt från
villor till stora fastigheter. Många
av våra kunder ligger i Stockholm
innerstad. Där ställs det ett ännu
högre krav på din leverantör. I
Stockholm ska du trängas med alla
leverantörer som är nergrävda i
marken. Fjärrvärme, fjärrkyla, vatten,

gas, el, telefon, fiber och tunnlar
samt bergrum.
Vi konstruerar alla våra lösningar efter era önskemål själva
utifrån vår kunskap mer än 30 års
erfarenhet. Vi utför alla installationsarbeten själva med egen personal
eller underentreprenörer. Men det
är Allklimat en samarbetspartner
som ansvarar för alla moment som
vvs, el, ventilation, köldmediearbeten samt styr och regler.
Vi har en gedigen referenslista
som ingen annan har, med många
nöjda kunder som kan intyga att vi
har levererat vad vi har lovat med
besparingar som de från början
trodde var överdrivna.
Alla våra anläggningar levereras
av marknadsledande leverantörer
inom sitt område, med minsta
möjliga energiförbrukning, vilket är
nyckelordet i vårt arbete. Allt vi gör
ska vara miljövänligt och energieffektivt.
Mitsubishi har några av
marknadens tystaste värmepumpar, snyggt designade med
många placeringsmöjligheter.
Med japansk kvalitet kommer våra

värmepumpar att spara in på dina
uppvärmningskostnader varje
år. Värmepumpar från Mitsubishi
Electric är ett smart val för dig som
vill sänka din elräkning.
IVT erbjuder dig ett av
marknadens bredaste utbud av
värmepumpar fyllda med den
senaste tekniken som kombinerar effektivitet, miljöhänsyn och
ekonomi.
Vi har även värmepumpar från
till exempel Samsung, Panasonic,
Nibe och Thermia.
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