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i 2007 Condair A/S som
leverandør af befugtningsløsning.

Historien om en succes - Fra Anderberg til Condair
Anderberg Fugtstyring har siden 1965 solgt løsninger fra schweiziske Condair. Derfor var det en
naturlig udvikling, at Anderberg Fugtstyring i 2011
blev en del af Condair – verdens førende virksomhed indenfor luftbefugtning og evaporativ køling
med mere end 20% markedsandel.
Vi har skiftet navn og bliver sammen med ML System i Ry til Condair A/S.

” Vores styrke er ikke mindst den rådgivning, vi kan hjælpe vores kunder med.
Claus Hugo Frykman, Sales Director HVAC

”Målet er fortsat at levere HVAC løsninger af højeste kvalitet indenfor
affugtning, befugtning, evaporativ køling, og instrumenter for
registrering og måling af den relative luftfugtighed, temperatur m.v.”
Med vores nye navn på facaden vil vi forsat stå for
den professionelle rådgivning og det høje serviceniveau, vi er kendt for. Målet er fortsat at levere
HVAC løsninger af højeste kvalitet til affugtning,
befugtning, evaporativ køling, og instrumenter til
fugtmåling.
På den måde kan Condair A/S sikre et optimalt indeklima for produktion og opbevaring m.v. og ikke
mindst forebygge eller afhjælpe skader på bygninger og produkter som følge af for høj fugtighed.
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Condair A/S sikrer et korrekt
indeklima for en lang række
virksomheder og institutioner.
Udpluk af vores referencer:
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Mærsk
Nationalmuseet
Novo Nordisk
Premier Is
Radiometer
Terma
Fakta om Condair:
Condair er grundlagt i 1948 og
er verdens førende virksomhed indenfor luftbefugtning
og evaporativ køling med en
markedsandel på mere end
20%. Condair er repræsenteret
med distribution i mere end 70
lande og produktion i Schweiz,
Danmark, England, Tyskland,
Canada og Kina.
Condair er ejet af Walter Meier
koncernen, der globalt står bag
en række førende virksomheder indenfor luftbefugtnings-,
klima- og produktionsteknologi.
For more information
www.condair.com
www.waltermeier.com
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