
RÖR OCH VÄRMEPUMPSERVICE

LÖSNINGAR FÖR 
ALLA TYPER AV 

FASTIGHETER



VÅRA PROJEKT 
STARTAR I NÄRA 
DIALOG MED DIG
Vi är en totalentreprenör som erbjuder helhetslösningar, 
som sträcker sig från att söka borrtillstånd till en färdig 
anläggning. Med oss får du en kontaktperson genom hela 
installationen så att du kan känna dig trygg. 

Innan vi påbörjar en installation tar vi reda på förutsätt-
ningarna. Vilken typ av anläggning har kunden i dag? 
Vilken är den nuvarande energiförbrukningen? Hur ser 
de fysiska förhållandena ut? I nära dialog med dig tar vi 
fram en lösningar utifrån vår långa erfarenhet och breda 
kunskap. Vi gör en energiberäkning som visar hur mycket 
energi som du kan spara.



Våra värmepumps-

installationer har sparat 

pengar åt våra kunder 
och skonat miljön 

sedan 1978.  

VI SER TILL ATT DET 
FUNGERAR!  
KG Karlsson Rör startades redan 1964 och är ett heltäckande företag som gör alla typer av rörinstallationer, men vi är särskilt duktiga 
på bergvärme, som vi började installera 1978.  

Våra lösningar passar för alla typer av fastigheter, från butikslokaler till bostadshus. Vi arbetar med � ermia, som har lång erfarenhet 
av att utveckla och tillverka fastighetsvärmepumpar. Som ett � ermia-center, har vi jour och reservdelslager, men framförallt har vi en 
stor kunskap och � ermias produkter genom kontinuerligt utbildning.

Med vår kunskap kan du vara säker på att du för investerade pengar får en värmepumpsanläggning som passar dina förhållanden. Du 
kan också vara säker på att du får en hög service. Vi utför installationen på totalentreprenad i nära dialog med dig och � nns sedan kvar 
med trygga serviceavtal. 

 

Thermotech designar 
golvvärme för dig
Vi skräddarsyr ett effektivt och tryggt 
golvvärmesystem för just dina behov. 
Vi designar våra produkter så att de är 
enkla att installera, har god funktion  
och pryder sin plats. Och vår nya 
rumstermostat kan du själv anpassa till 
din egen hemmamiljö, om du vill. 

Region Stockholm  I  Tel 0176-20 75 40



SMIDIG INSTALLATION 
AV PROFFS
Att installera en ny anläggning kan vara ett arbete förenat med 
många beslut och oförutsedda händelser. Genom vår kunskap och 
erfarenhet behöver installationen inte vara komplicerad. Vi håller 
i hela entreprenaden och en ansvarig projektledare � nns med 
under hela installationstiden. 

Innan vi påbörjar installationen ser vi till att borrtillstånd och 
övriga tillstånd är sökta och godkända. Vi planerar installationen 
tillsammans med dig. Eftersom vårt arbete inverkar på boende-
miljön är det viktigt installationen planeras och att boende får in-
formation. Vi utför installationen � exibelt och med hög kvalitet. 
Arbetet utförs alltid med vår egna personal som är utbildade och 
erfarna.   

Vi anpassar lösningen efter dina önskemål och tar hänsyn till 
fastighetens utformning. Därför blir slutresultatet alltid optimalt, 
där varje uns av energi kommer till användning. I längden � nns 
det pengar att spara!

”Helhetslösningar

med personlighet.”

VI ÄR ETT THERMIA CENTER OCH ERBJUDER ALLTID:

• Personal med kylcertifikat
• Jourtelefon
• Serviceavtal
• Eget reservdelslager

Läs mer på www.thermia.se



  
 

Trygghetsförsäkring upp till 18 år.
Läs mer på thermia.se/18

TRYGGASTE
VÄRMEPUMPSKÖPET

SERVICE OCH UNDERHÅLL 
MED LÅNGSIKTIGHET
Det � nns all anledning att teckna serviceavtal med oss. Då ser vi till att 
anläggningen fungerar som den ska och att den sparar energi. Vi skräddarsyr 
serviceavtalet efter dina behov med en underhållsplan så att du själv inte behö-
ver hålla koll på när det är dags för underhåll och service. Dessutom står vi till 
tjänst med jour och är snabbt på plats när något behöver åtgärdas. Servicen 
utförs av våra egna servicetekniker som har lång erfarenhet och en bred kun-
skap. Vi utför heltäckande service på � ermias produkter men åtar oss också 
att serva andra märken.

Vi är en långsiktig 
samarbetspartner 
och erbjuder våra 
kunder skräddar-

sydda serviceavtal.

So� a är kontaktperson när det gäller värmepumpsservice.



RÖR OCH VÄRMEPUMPSERVICE

Ritarslingan 11   187 66 Täby   08-755 16 05
info@kgkarlsson.se   www.kgkarlsson.se

TEAM Transportbilar i Täby är stolt leverantör till K.G Karlsson Rör!  
Kontakta oss du också för en utomordentligt bra transportbilsaffär.

Volkswagen Täby, 08-503 332 00.

www.volkswagenstockholm.se

QR-koden till 
vår hemsida.
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