
–  men vi er ikke kjølige!

Vi kan 
KULDE



Temperatur er 
ofte driftskritisk
Kjøle- og kuldesystemer benyttes til av-
kjøling av ventilasjonsluft og romkjøling for 
optimalisering av inneklima, matkjøling  
i næringsindustri og salg, avkjøling av IT/
servere i datarom og andre typer maskiner/
prosesser.

GK har mangeårig erfaring med alle  
typer kjøle-, kulde- og varmepumpe-
installasjoner med tilhørende system- og 
styringsløsninger.
 

...og noen ganger 
livskritisk



GK Kulde prosjekterer og leverer energi -
effektive kulde- og varmepumpe anlegg for 
blant annet

-  Inneklimakjøling

-  Dataromkjøling

-  Prosesskjøling

-  Kjøle og fryserom for næringsmiddel

-  Varmepumper

- Kiosk - Bensin - Servicehandel (KBS)

-  Hotell - Restaurant - Catering (HORECA)

GK Kulde
har bred erfaring fra gjennomføring  
av store og komplekse kuldeprosjekter 
– fra små kompaktaggregat til store 
væskekjølere

GK har satset sterkt på å bygge kompe-
tanse og kapasitet for å ligge i forkant av 
markedets etterspørsel. Våre fagpersoner 
innenfor kulde designer, leverer og monte-
rer effektive kuldeanlegg som tilfredsstiller 
alle brukermessige behov, samtidig som 
de møter myndig hetenes krav.



24 timers servicevakt
GK utfører service og vedlikehold på 
alle typer kjølemaskiner og utstyr.
 
Drift og rådgivning i forbindelse med  
komplekse varmepumpesystemer for best 
mulig utnyttelse av pumpene er også en 
del av tjenestene.

I mange tilfeller er temperaturen drifts-
kritisk. GK tilbyr avtaler med kontinuerlig 
servicevakt med garantert oppmøtetid. 

Vi rykker ut til for eksempel flyselskaper 
eller andre virksomheter hvor drifts kritiske 
datamaskiner er blitt overopphetet.

GK har operert som rådgiver for myndig-
hetene under tidligere legionellautbrudd, 
og blir ofte kontaktet for ekspertuttalelser 
i media. 



Det er store energikostnader knyttet til 
kulde- og varmepumpeanlegg. Effektiv 
regulering som utnytter mulighetene for 
redusert energibruk er et nøkkelord, f.eks 
i form av løsninger med gjenbruk av varme.

GK kan være din gode energirådgiver
Vår ekspertise innen kuldefaget i kombi-
nasjon med vår brede kompetanse på inne- 
 klima, automasjon, ventilasjon og vann-
bårne energisystemer gjør oss til en 
naturlig energirådgiver innen bygg.
Jo tidligere vi kommer inn i et prosjekt,  
jo mer kan vi bidra til bedre løsninger og 
mer energieffektiv drift av bygningene.

GK samarbeider med Enova med felles  
mål om å redusere energiforbruket hos 
våre kunder. Enova gir økonomisk støtte  
for å utløse gjennomføring av tiltak. 

Mye å tjene på energieffektivisering



GK er en total teknisk entreprenør og  
servicepartner: Vi tilbyr helhetlig råd givning, 
ledende teknologi og en lang rekke smarte 
løsninger som bidrar til betydelige energi- 
og miljøgevinster i kombinasjon med opti-
mal komfort for byggets brukere. 

Vi er tilstede lokalt i hele Norge, Sverige 
og Danmark, og vi har fordelen av et bredt 
støtte apparat med teknisk kompetanse 
på høyeste nivå. 

er en serviceavtale hvor du får en fast råd-
giver som kjenner hele det tekniske  
anlegget i ditt bygg, som kan gi deg lønn-
somme råd og være diskusjonspartner  
i en rekke sammen henger.

TotalTeknisk  
Service



Oslo
Østensjøveien 15D
Pb. 70 Bryn   0611 Oslo
Tlf: 22 97 47 00 

Trondheim
Hornebergveien 12
7038 Trondheim
Tlf: 73 82 57 50

Porsgrunn
Melkevegen 13
3919 Porsgrunn.
Tlf: 35 56 05 60

Ålesund
Breivika Industriveg 48
6018 Ålesund.
Tlf: 70 17 64 50

Alta
Pb 2130, Elvebakken
Altavn 232, 9507 Alta
Tlf: 78 44 90 00

Bergen
Pb 4, Ytre Laksevåg
5848 Bergen 
Wallemslien 18
5164 Laksevåg
Tlf: 55 94 50 00

Haugesund
Noreveien 12
Norheim Næringspark
5542 Karmsund.
Tlf: 52 84 59 00

Hammerfest
Rørvikveien 13
Pb 259, 9615 Hammerfest
Tlf: 78 41 16 36

Kirkenes
Nybrottsveien 80
Pb 104, 9914 Bjørnevatn
Tlf: 78 99 24 42

Kontakt oss: kulde@gk.no


