Vår bakgrunn
CoolTeam Bergen AS ble etablert i 2008 under navnet
Norpe CoolTeam, og var en avdeling under hovedkontoret i Oslo. Norpe CoolTeam har helt siden starten vært
del av Viessmann partnerkjede, hvor kuldeentreprenører
over hele landet har samarbeidet om å tilby regionale
kunder lokale samarbeidspartnere på alt innen kjøl og
frys.
Avdelingen i Bergen startet med tre ansatte, og har hatt
en sunn vekst med økt kundemasse, og flere ansatte.
I 2012 ble Norpe CoolTeam fusjonert med IAC Vestcold.
I 2015 ble avdelingen i Bergen opprettet som et eget AS
med lokale eierinteresser.
Det nye navnet ble CoolTeam Bergen AS, og vi har siden
oppstarten fortsatt med sunn vekst og flere ansatte.
I dag er vi 12 stk. dedikerte medarbeidere, som jobber
målrettet for å være best i vest.
Vårt kjerneområde er prosjektering, montasje, service
og vedlikehold av kjøle- og fryseutstyr, varmepumper og
aircondition, for det profesjonelle markedet innen handel
og industri.
Vi har alltid kunden i hovedfokus og arbeider hardt for
å yte god service for våre kunder. Vi har derfor til enhver
tid en servicetekniker på 24-timers vaktordning.
Vi innehar sertifiseringer som: Ansvarsrett, CE,
Loddesertifisering, F-gass og Mesterbrev.

Viessmann Partnerkjede er en landsdekkende
kjede av kuldeentreprenører. Vi har mer enn
250 kompetente fagfolk som prosjekterer,
bygger og vedlikeholder kjøle- og
fryseanlegg hos kunder over hele
landet. Kompetanseutvikling
er et fokusområde og med
våre dyktige medarbeidere
er vi rådgivende for
våre kunder på ulike
tekniske løsninger.
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Overvåkning av kjøl og frys fra IWMAC.
Full oversikt og styring – fra hvor som helst.

Kinnan har levert klimaløsninger til privat & proffmarkedet
i over 30 år. Vi hjelper deg finne riktig løsning til dine
lokaler uavhengig av størrelse, behov og lokasjon.
Business Solutions
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post@kinnan.no Tlf: 406 98 200 www.kinnan.no

www.iwmac.no

Våre tjenester
Vi kan levere de fleste typer
anlegg, til alle formål innenfor
kjøl, frys, klimakjøling og varmepumper.
Vi tilbyr vedlikeholdsservicer av
alle typer kuldeanlegg, prosjekt
ering, montering, ombygging
av anlegg og konvertering av
kuldeanlegg.

Våre systemløsninger:
• Kondensing uniter
• DX-løsninger
• Kjøleløsning med CO2
• Isvannssystemer
• Tørrkjøler og
varmegjenvinning

CoolTeam Bergen jobber målrettet for å tilby våre kunder best
mulig service med vår 24-timers
vaktordning hele året. Vi har også
stort fokus på hurtig responstid.
I tillegg fokuserer vi også på at
den service vi utfører, uansett om
det er akuttoppdrag eller vedlikehold, skal holde høy kvalitet.

Elektrotavler til
alle formål
www.wethal-tavle.no
post@wethal-tavle.no
tlf. 417 82 853
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Referansearbeid
Siden 2010 har vi jobbet med transkritiske CO2anlegg for dagligvarehandelen og næringsmiddelindustrien. Med det har vi fått lang erfaring
med CO2 som kuldemedium, og kunnskap
rundt alle aspekter ved bruk av miljøvennlige
kuldeanlegg.
Dagligvarehandelen var tidlig inne med å gå
over på grønnere løsninger, og har kommet
langt i utviklingen. De fortsetter videre, og det
gjøres omfattende utskifting av eldre kulde
anlegg som slipper ut skadelige klimagasser.
Av de nye anleggene vi leverer til dagligvarehandel og industri, tilsvarer 95 % av alle anlegg
transkritiske CO2-anlegg.
Vi leverer kuldeanlegg med fokus på kvalitet
i alle ledd.
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95%

av alle anlegg vi leverer
til dagligvarehandel og
industri er transkritiske
CO2-anlegg.
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Med fokus på miljø
Både CoolTeam Bergen og ansatte hos oss er F-gasssertifisert – og har miljø i fokus. Sertifisering gjelder
bedrifter og ansatte som jobber med fluorholdige
gasser. Sertifisering skal sørge for å redusere utslipp
av sterke klimagasser som HFK, som er vanlig i kulde
anlegg.

Miljømerket Trykksak

Vi har vært med på arbeidet med å innføre naturlige
kuldemedier. Over 95% av våre installasjoner de siste
tre årene er med CO2 som kuldemedie, og det er over
ti år siden vår første installasjon med CO2. Vi er derfor
meget godt rustet for å tilby slike installasjoner nå som
F-gassdirektivet skjerpes og de tradisjonelle kuldemediene fases ut.
Vi er en av få kuldeentreprenører som kan gjennomføre
hele prosjektet fra start til slutt, og typegodkjenne
(CE-merke) egen installasjon.
Som bedrift er vi opptatt av miljøet som
ivaretas på best mulig måte.
Vi jobber med FNs bærekraftmål nr. 13,
for med vårt arbeid ønsker vi å minske
utslipp av CO2, og dermed bidra til å
stoppe klimaendringene.
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Vi takker vår samarbeidspartenere
Vi løfter for CoolTeam.
Spesialisten på truckutleie i Bergen. 60 års erfaring.
Truckutleie – Salg nytt/brukt – Service – Truckførerkurs

www.truckutleie.no

Glassdører
kjøl og frys

Entreprenør for næringsmiddelindustrien
Vi er en totalleverandør innen alle typer
kjøl- og fryserom, til både små og store
prosjekter. Vi leverer alle byggetjenester og
produkter relatert til kjøl og frys, og bygger
løsninger ut i fra deres ønsker og behov.

svalinn.no
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Arnadalsflaten 7, 5262 Arnatveit
Telefon: 55 99 00 92
E-post: postbergen@coolteam.no
www.coolteambergen.no

Loddesertifisering • F-gass-sertifisering

