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                                   NYHETSBREV Q1 -2020 

 

I backspegeln 2019 

ComfortZone summerade året 2019 med en viktig och glädjande ökad orderingång mot 2018 på 
otroliga 38%! Det var ett 2019 fyllt med såväl utmaningar som intressanta nyheter. Nu har 
datumet slagit över till 2020 och vi sätter full fokus och kraft på att bemöta detta årtionde med 
samma glöd och intensiva arbete. Vi kommer förbli glada – men inte nöjda – över hittills 
uppnådda ökade resultat. 

 

Vi har i detta brev ett par nyheter att kommunicera: 

• Nya Cooling-maskinen i fokus. 

• Nordbygg 2020 

• Ny värmepump med köldmedium R32 som ersätter nuvarande R410A 

• Ny vattentank i samtliga modeller – ökad effekt och mindre driftkostnad. 

• Utlandsmarknaden växer 

• Nytt samarbete via LK Systems 

ComfortZone Cooling  

2019 års nyhet EX-C som först visades upp på ISH-mässan i Frankfurt är alltjämt ensam inom 
Frånluftsvärme som värmepump att även producera komfortkyla och vi kommer fokusera på att 
få ut bred kännedom om ComfortZone EX-Cooling via marknadsföring och på mässor under 2020. 

EX-C finns i dagsläget som version 35 och 50 och kräver tilluftaggregatet T15 som tillbehör för att 
ge den komfortkyla som avses. 

Nordbygg 2020 

Den 21-24 april ser vi fram emot att ställa ut på Nordbygg och såväl EX-C som nya R32-vp 
kommer förstås finnas i vår monter A25:52. Välkomna att träffa oss där eller på någon av övriga 
mässor som arrangeras under andra halvåret! Mer information om dessa kommer i senare brev. 

R32 och ny tanktillverkare 

Vi kommer inom kort att byta ut befintligt köldmedium R410A mot det mer klimatanpassade och 
effektivare R32 via skifte till en ny kompressor. Vidare efter ett andra halvår 2019 med 
upprepade förseningar av vattentank kommer vi under tidiga våren att växla över till en ny 
leverantör av tank från Videira i Portugal.  

Nya Videira-tanken kommer ersätta samtliga tankar i alla värme- och kylpumpar och ger efter 
första tester en högre effekt samt bättre COP-värde med mindre värmeförluster som följd. Vi har 
även säkrat upp leveranser i större volymer än tidigare. 

http://www.comfortzone.se/
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Bredare utlandsmarknad 

Vårt varumärke har stadigt vuxit på europeiska marknaden. Samtliga utländska partners har 
ensamrätt på respektive territorium att sälja, installera samt serva ComfortZones värmepumpar. 
Förutom i Danmark finns vi etablerade i Tyskland, på Färöarna, på Irland, i Frankrike och numera 
även i Holland. Sedan tidigare har vi även sålt på övriga nordiska marknaden. 

Vi kommer medverka eller närvara på ett par utlandsmässor i år. Först ut i februari är Holländska 
VSK-Fair om än som gäster till vår partner Inventum Technologies. 

LK Systems - värmegolvsystem 

En annan nyhet vi lanserar nu är att vi från fabriken i Motala kan förse kunden med en 
helhetslösning av såväl värmepump som komplett golvsystem, med eller utan fördelare. Från en 
ritning ger vi kunden en komplett paketlösning till ett konkurrenskraftigt pris. Vi har därför sett 
över logistiken i fabriken för att optimera vårt produktionsflöde och anpassa ytorna optimalt.  

Tillsammans med de ventilationspaket vi redan erbjuder ser vi nu möjligheten att förse kunden 
med en komplett lösning för såväl husvärme som ventilation. 

Marknadsföring digitalt 

Vi kommer i år satsa mer på digital marknadsföring, med stöd i tryckt media istället för som 
tidigare göra tvärtom. Det gör att vi förutom att synas på LinkedIn även kommer agera på sociala 
medier som Facebook och Instagram. Utöver det jobbar vi i samarbete med Sverige Bygger som 
för vår räkning söker upp relevanta projekt och skickar ut information till berörd ansvarig om 
våra värmepumpar.  

Inför Nordbygg och höstens mässor kommer vi fokusera på budskap om vår närvaro där, samt 
bjuda in till personliga möten med våra säljare inför ett projekt eller på kunders kontor. 

Nyhetsbrev Q2 

Vi vill med detta årtiondets rivstart rikta blickarna framåt och kommer inom kort tillbaka med fler 
nyheter och uppdateringar. Nästa nyhetsbrev kommer ut till kvartal två och till dess välkomnar vi 
såväl befintliga kunder åter, som nya kunder till oss på ComfortZone! 

För information om våra produkter och återförsäljare, gå in på www.comfortzone.se  

 

//Januari 2020 

Christian Abelin – Försäljningschef ComfortZone AB 
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