Dahl Kyla

VÄLKOMMEN TILL

DAHL KYLA
Dahl Kyla ingår i Dahl Sverige AB, Sveriges ledande handelsbolag inom VVS.
Vi har lång erfarenhet och vill hjälpa dig som arbetar med kyla. Det gäller allt från
projekt, produkter, komponenter och reservdelar till löpande underhåll och service.
Genom oss får du:
• Rådgivning och hög branschkompetens
• Effektiva logistiklösningar
• Tillgänglighet och personlig service
• Marknadens största lagerlagda CO2 sortiment
• En komplett leverantör av köldmedium
Vår specialkompetens ligger inom VVS, som oftast ingår i kylprojekt. Vi vet att
behovet av nedkylning blir allt större i många verksamheter och att våra kunder
uppskattar bredden i vårt sortiment.
Dahl Kyla erbjuder därför också andra produktområden som är viktiga för dig som
kund. Det gäller såväl komfortkyla som kommersiell och industriell kyla. Vi har även
ett stort utbud av värmepumpar.
Flera framstående kylleverantörer samarbetar också med oss, för att ge dig bästa
möjliga utbud. Läs mer om några av de företag vi samarbetar med på sid 6.

I den här broschyren
får du en introduktion
till Dahl Kyla
Tillgänglighet är ett av våra ledord
– och med det menar vi:
•
•
•

Personlig och lättillgänglig service, via Kylslingan.
Relevant butikssortiment på många orter inom Sverige.
Valfrihet för att beställa varor. Vår eShop är öppen större delen av tiden då butikerna
är stängda. Beställ dina produkter på kvällen och hämta upp dem tidigt morgonen
därpå – i den butik som är närmast dig.

Vi på Dahl Kyla ser fram emot att ge dig personliga råd och service.
Kort sagt – vi vill helt enkelt underlätta din vardag.
Välkommen att kontakta oss på

Kylslingan: 0771-100 800

TEKNIKKYLA
Behovet av datakyla ökar konstant, det vet du som jobbar i branschen. Allt fler företag förlägger
också sina datacenter till Norden. Sammanlagt står datacenter i dag för cirka 1,5 procent av
jordens elförbrukning, en siffra som ökar för varje år.
Hos Dahl finner du ett stort utbud av enheter för teknikkyla. Vi representerar bland
annat agenturen RC, som har över 60 års erfarenhet av teknikkyla. Här kan du välja
mellan aggregat som är luftkylda eller vätskekylda, för placering både inomoch utomhus. För fokus på energibesparing har vi också aggregat
med funktion för frikyla. De finns från 20 kW och uppåt, även
med värmeåtervinning.
Både före och efter installationen erbjuder vi hjälp med
teknisk support. Du kan även få programvaror för
energiberäkningar och komplett reservdelsservice. All dokumentation finns på
svenska, för att ytterligare underlätta
ditt arbete.

KOMFORTKYLA
För dig som jobbar med komfortkyla har Dahl ett
komplett program med produkter. Här finner du bland
annat kylaggregat, fläktkonvektorer, luftkonditionering och
luft-luft-värmepumpar. Flera välkända tillverkare finns
representerade, som Panasonic och RC Group.
Högsta möjliga servicenivå, det kan du räkna med hos oss. Vi är med
dig genom hela projektet, med allt från teknisk support till leveransbevakning.
Du får också alltid förslag på alternativ, både när det gäller priser och kvalitet.
Om en produkt finns i lager ser vi till att du har den redan dagen därpå. Produkterna kan
också hämtas färdigpackade, på många av våra DahlCenter. Vi finns alltid tillgängliga för att
underlätta din vardag.

KOMMERSIELL KYLA
När hela verksamheter och många människor är beroende av kyla, blir kraven extra höga.
Det vet du som jobbar med kommersiell kyla.
Hos Dahl hittar du ett komplett program med produkter, såsom CO2, kylbatterier,
förångare, kondensorer och gaskylare. Vi kan också erbjuda ramaggregat,
som är verkstadsbyggda helt enligt dina önskemål.
Snabb service och kompetent support kan alltid räkna med. I oss
finner du en trygg och pålitlig partner, som alltid sätter
dina behov i första rummet.

INDUSTRIELL
KYLA
Som industrikund finner du ett heltäckande
sortiment av produkter hos Dahl. Här finns bland
annat ett stort ventilprogram, transmittrar, regulatorer
och kylbatterier.
När tillverkningsprocesser och flöden är beroende av kyla finns
inga kompromisser. Här gäller det att ha en pålitlig partner, inom både
leveranser och support.
Är det extra bråttom, ser vi till att leverera över natten. Vi står också till tjänst
inom projekt och entreprenader, för att hjälpa dig till en god och kostnadseffektiv affär.

Några av våra agenturer
Kunskap och erfarenhet är grunden för bra produkter. Inom Kyla samarbetar vi med
flera framstående agenturer. Det ger dig ett riktigt brett sortiment, som samtidigt borgar
för hög kvalitet.

RC
Ledande tillverkare av Vätskylaggregat,
specialister på Datakyl, med produktion i Italien.

Gea Küba
Tysk tillverkare av högkvalitativa värmeväxlare
med ett av marknadens bredaste sortiment.

GEA Küba GmbH

Cabero
Tysk tillverkare med produktion i Ungern,
specialiserade på luftkylda värmeväxlare inom
kommersiell kyla.

Refra
Litauisk tillverkare med ett brett sortiment
inom kommersiella kylaggregat.

Panasonic
En världsledande producent inom komfortkyla
och värmepumpar.

Danfoss
Dahl erbjuder ett av marknadens bredaste
lagerlagda Danfoss sortiment gällande aggregat,
kompressorer, styr, ventiler och tillbehör.

Logistiklösningar
Rätt material, på rätt plats, i rätt tid – det är grunden för ett smidigt uppdrag. Vi hjälper dig gärna,
med flera logistiklösningar:
Genom att leverera med kranbil, kan vi lossa godset direkt på önskad höjd. Även över 9 meter!
Vi ser också till att materialet kommer löpande, ”just in time”, under hela installationen. Via nattleveranser har du materialet på plats direkt på morgonen, när arbetsdagen börjar. Dessutom finns
det alltid tillgängligt för avrop, genom en byggplatscontainer.

Färdigpackat på
DahlCenter
Vill du slippa köer – både i butiken och trafiken?
På DahlCenter finns dina beställda varor klara
för upphämtning direkt på morgonen. Allt är
packat och klart, så du snabbt kan komma
iväg till dagens projekt.
Denna service finns på de flesta DahlCenter
(58 av 63) och bygger på lokala rutiner för
sista orderläggning.

Lossning med kran
– en höjdartjänst
Vill du ha kylaggregaten lossade högt upp? Det ordnar vi.
Alla våra lastbilar kommer med kran.
Lossning på upp till 4 meters höjd ingår. Men kanske behöver
du lossning högre upp, på ett tak? Nu slipper du boka egen kran.
Vi lossar på önskad höjd, direkt vid leverans. En höjdartjänst
som sparar både tid och pengar.
Tjänsten bokar du direkt vid orderläggning. Då kan du enkelt
jobba på, med kylaggregaten snabbt på plats.
Priser:
Kranlossning 0–4 meter: 0 kronor
Kranlossning 4–9 meter: 500 kronor
Kranlossning över 9 meter: 2 550 kronor
Samtliga priser är exklusive moms.

Vi har ett utökat kylsortiment.

DahlCenter från A till Ö
Arvika 0570-851 70
Avesta 0226-620 80
Borlänge 0243-48 82 80
Borås 033-44 70 40
Enköping 0171-41 76 60
Eskilstuna 016-17 55 30
Falun 023-75 54 80
Gävle 026-54 67 00

Sandviken 026-24 58 60
Skellefteå 0910-70 33 30
Skövde 0500-44 45 10
Stockholm Arninge 08-630 84 20
Stockholm Bromma 08-627 26 00

Stockholm Danvikstull 08-615 67 70
Stockholm Haninge 08-707 58 90
Stockholm Huddinge 08-608 29 30
Göteborg Gamlestaden 031-337 88 80 Stockholm Kallhäll 08-583 596 40
Göteborg Hisings Backa 031-742 65 00 Stockholm Karlberg 08-696 59 50
Stockholm Södertälje 08-550 935 40
Göteborg Högsbo 031-89 11 80
Stockholm Upplands Väsby 08-590 046 30
Halmstad 035-18 29 70
Helsingborg 042-16 81 00
Stockholm Årsta 08-681 42 70
Hudiksvall 0650-54 80 50
Stockholm Älvsjö 08-749 94 60
Hässleholm 0451-423 80
Stockholm Östermalm 08-459 67 40
Jönköping 036-30 47 00
Strängnäs 0152-238 60
Kalmar 0480-42 94 00
Sundsvall 060-67 87 10
Karlskrona 0455-36 88 70
Söderhamn 0270-737 70
Karlstad 054-85 23 00
Trollhättan 0520-47 35 70
Kiruna 0980-645 40
Kristianstad 044-13 78 00
Kungsbacka 0300-56 87 60
Linköping 013-25 46 00
Ludvika 0240-66 92 60
Luleå 0920-20 58 00
Lund 046-32 57 80
Malmö 040-31 41 00
Malmö Fosie 040-31 40 80
Malmö City 040-672 76 80
Malung 0280-448 90
Norrköping 011-15 72 30
Nyköping 0155-20 21 90

Umeå 090-16 75 00
Uppsala 018-68 69 30
Varberg 0340-48 30 30
Vimmerby 0492-168 30
Visby 0498-40 47 80
Västervik 0490-25 66 40
Västerås 021-19 73 00
Växjö 0470-77 54 00
Ystad 0411-55 84 90
Ängelholm 0431-44 43 50
Örebro 019-17 79 00
Örnsköldsvik 0660-567 80
Östersund 063-55 16 40

Beställ i dag, hämta i morgon
Beställ i dag så får du godset i morgon av våra chaufförer eller hos oss på DahlCenter.

Beställ via eShop eller app!

2015-034A

Välkommen in på något
av våra 64 DahlCenter

www.dahl.se/eshop

Kylslingan: 0771-100 800

Kontakta din Dahl-säljare

