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TESAB företag fixar hållbar kyla till Ica
supermarket butik
Första etappen i Frys & kylservices arbete med att konvertera kylan i Ica
Supermarket Brunflo är nu avslutad.
Butikens kylsystem ska konverteras helt till CO2 som köldmedium – vilket är
ett hållbart och framtidssäkert alternativ. Det kommer ske under två etapper.
- För oss är det viktigt att det ska vara hållbart för framtiden och det är något vi
ska bli ännu bättre på nu med nya system, säger Erik Olovsson Theland, ICA
handlare, ICA Supermarket Brunflo.
Den första etappen avslutades i slutet av 2019. Frys & Kylservice installerade
ett nytt Advansor aggregat tillsammans med Viessmann diskar. Alla
nyinstallerade kylar och frysar drivs numera med CO2. De har även IWMAC
övervakning och Jets vakuumsystem som pumpar bort kondensvatten.
Det planeras en mindre ombyggnation av butiken 2021 för att utöka butiksyta
och då kommer även etapp två startas. Under kommande etappen kommer
det gamla kylaggregatet som fortfarande står kvar att försvinna i samband
med att de sista av de gamla diskarna byts ut till nya.
- Vi har arbetat med Frys & Kylservice löpande under en längre tid, men det är
första gången i min tid vi gör något så stort projekt. Vi har en bra dialog och
relation med dem, vilket är viktigt för oss. Etapp ett har fungerat väldigt bra och
det har inte varit så stor påverkan i butiksmiljön för kunderna, säger Erik
Olovsson Theland.

Sveriges största kedja inom kylbranschen!
TESAB-kedjan är ett rikstäckande franchisesystem som består av kylföretag
inom kyla och värme. Vi har över 300 anställda och bland våra kunder finns
såväl företag, kommuner och landsting som privatpersoner.
Våra företag tar ett totalt funktionsansvar för alla installationer inklusive
produkter, kringutrustning och tjänster. Våra installationer kännetecknas av
säkerhet och kvalitet i alla led. Vi har även resurser för att ge dig komplett
service efter installationen.
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