
SMK i forandring
Jeg gleder meg til å ta fatt på oppgaven med å lede og  
videreutvikle Schløsser Møller Kulde AS.

Slik jeg ser det er styrken til SMK en høy grad av teknisk  
kompetanse, gode produkter og ett velfungerende  
logistikk-og leveringssystem.

Dette fundamentet skal vi bygge videre på.

Vår styrke er og skal være kombinasjonen av gode  
produkter og høy kompetanse. Som kunde hos oss får du også 
tilgang til vår kompetanse og tekniske rådgivning tilknyttet  
produktene og systemløsningene.

Greier vi samtidig å levere rett produkt til rett tid så har vi  
oppnådd det vi ønsker: 

Å gjøre din hverdag enklere og mer lønnsom.

Vi har, som dere vet, startet en satsning på klima. Dette  
kommer vi til å forsette med og vi øker våre ressurser og 
fokus på dette område. 

Skal vi videreutvikle oss er det viktig med en god dialog med 
våre kunder. Jeg inviterer dere derfor til å kunne ta direkte 
kontakt med meg for tilbake-
meldinger. 

Jeg ser frem til et langt, godt 
og lønnsomt samarbeid for alle 
parter.

John Anders Sørbøe
Adm. Dir.

November 2008

Sjekk ut vår nye webside!
Finn det du trenger av teknisk info, prisbok og annet materiell på www.smk.as

Vi har produktene til  
installering av varmepumper



VVS-dagene gikk av staben 29. - 31. oktober. Det 
var generelt stor interesse for produktene vi 
hadde på utstilling fra Technibel og Mitsubishi - 
og særlig for luft/vann varmepumper.

SMKs stand var representert med Vidar Nautsvoll; produktansvarlig for 
Mitsubishi, Atle Engholm; produktansvarlig for Technibel samt René 
Koskinen og Vibeke Scavenius.

Technibels nye Techno 8-serie falt i smak hos de fleste med sitt moderne 
og sorte design. Technibel var også representert på standen ved Thoralf 
Sroka, som kunne gi gode råd og teknisk info om produktene.

SMK på VVS-dagene

Messen i sin helhet var vellykket, med 
bra besøk på SMK’s stand.

Næmere informasjon om produktene eller for oversendelse 
av Klimaprisboken får du ved å kontakte Vidar Naustvoll 
eller Atle Engholm på tlf. 23 37 93 00.

Sjekk ut vår nye webside!
Finn det du trenger av teknisk info, prisbok og annet materiell på www.smk.as

Etter 27 år i Schløsser Møller og siste 18 år som Adm. Dir., 
besluttet Ragnar i februar i år å forlate  
Schløsser Møller og Beijer Ref. Ragnar sluttet 31. oktober.

Etter 18 år som Adm. Direktør for Schløsser Møller og mer enn 10 års arbeid på konsern-
nivå med særlig ansvar i Beijer Refs innkjøpsgruppe følte Ragnar at det var tid for å for 
gjøre noe annet. 

Som Ragnar selv sier: “Jeg har hatt en flott tid i SMK og i Beijer Ref engasjement, dette 
skyldes ikke minst den gode kontakt som jeg har hatt mot ansatte, kunder og leverandør-
er. Schløsser Møller Kulde AS har hatt en fin utvikling gjennom disse år. SMK er meget 
lønnsom og solid og bedriften er en av de mest anerkjente kuldegrossistene i Norden.

Jeg vil få lov til å takke mine venner og kontakter i bransjen for et langt og godt samar-
beid, som har gjort det mulig å gi Schløsser Møller Kulde AS den posisjon bedriften har i 
markedet i dag”.

Vi hos SMK ønsker Ragnar lykke til videre.

Ragnar Torsæter takker for seg hos SMK



Sjekk ut vår nye webside!
Finn det du trenger av teknisk info, prisbok og annet materiell på www.smk.as

En kompakt og lydsvak nyhet fra AIA.
Ny høyeffektiv og dobbeltblåsende DDX fordamper og DDB 
luftkjøler.

Kapasitetsområdet er 3 – 73 kW for fordampere (DDX) og 4 – 123 kW for luft-
kjølere (DDB).

Serien egner seg for kjølerom i kommersielle og industrielle anlegg og 
består av modulbaserte stillegående enheter med rene eller hvitlakkerte  
aluminiumshus og høyeffektive kobber/ aluminium coiler. 

Modulløsningen med tre ulike viftediametre innebærer svært fleksible tilpasnings- 
muligheter i forhold til kundens behov. 

Enhetene er svært servicevennlige med tanke på installasjon og rengjøring og har en kompakt konstruksjon 
tilpasset svært lav byggehøyde.

Kontakt Jarle Ness på tlf. 23 37 93 00 for ytelser og mer info.

DDX/DDB - fordamper/luftkjøler

GEAs loddete platevarmevekslere er  
karakterisert ved sin kompakte utforming 
og svært effektive termiske egenskaper. 

Serien tilbys i fire størrelser - 18, 25, 57 og 110 – med et vari-
ert antall plater som kan imøtekomme ulike varmeoverførings-
krav. Man kan velge mellom tre ulike plateprofiler for høy (H),  
medium (M) og lav (L) varmeoverføringsgrad med korrespon-
derende trykkfall.

Fordamperplatevekslerne tilbys med 30 mm fabrikkisolert 
polyuretan skum -100 % diffusjonstett og sertifisert som ikke- 
brennbar. 
 
Samtlige vekslere består utelukkende av rustfrie stålplater som 
er hardloddet med kobber i en pakningsfri og hermetisk lukket
konstruksjon som garanterer mot væsketap.

Vi går over til Gea Ecoflex Ny klima-avdeling i Oslo
Vi utvider våre lokaler og åpner ny  
klima-avdeling i Oslo. 

Den nye avdelingen vil få et showrom med visning av  
klimaprodukter fra Mitsubishi og Technibel.

Det blir også et undervisningslokale hvor vi skal ha  opplæring 
av våre forhandlere på klima, men også til tekniske kurs for 
våre kuldekunder.

Klima-avdelingen vil bestå av avd.leder Vidar Naustvoll,  
Atle Enholm og René Koskinen.

Vidar har produktansvar for Mitsubishi og Atle har ansvaret 
for Technibel-produkter. René vil bistå med teknisk support.

Velkommen til vår nye avdeling!



Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim:
Ole Deviksvei 18 Conr. Mohrsvei 9C Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B
Tlf: 23 37 93 00 Tlf: 55 27 31 00 Tlf: 32 25 44 00 Tlf: 73 84 35 00
post@smk.as

Besøk vår nye webside: www.smk.as
I midten av oktober fikk vi nytt og brukervennlig design 
på vår webside. Ny meny gjør det enklere å navigere fra 
alle sider. Strukturen er også mer logisk og skal gjøre det  
lettere å finne frem.

I løpet av januar 2009 forventer vi å ha klart en ny nettbutikk. Vi har fått tilbake-
meldinger fra kundene om at dette har vært savnet, så vi har jobbet aktivt for å finne 
den beste løsningen. Den nye nettbutikken skal gi brukeren en raskere behandlings-
tid, da ordrer vil gå direkte til plukkliste på vårt lager. Kunden kan selv bestemme om 
varen skal sendes eller hentes på vårt nærmeste lager. Brukeren vil ha full oversikt over 
sine egne ordrer, også de som ikke er bestilt via nettbutikken, og kan hele tiden sjekke 
statusen.

I tillegg til ny nettbutikk skal vi gjøre om måten vår Prisbok er tilgjengelig på nett. Til nå har Prisboken kun vært tilgjengelig som 
en tung pdf-fil. Neste år vil Prisboken komme i html-format, noe som vil gjøre Prisboken raskere å laste ned og det blir enklere å 
finne frem - man kan søke på enten varenummer eller produktnavn. Prisboken vil fortsatt kun være tilgjengelig for våre kunder - 
med login for å komme inn.

I Prisboken på nett vil det også bli lagt linker til de forskjellige brosjyrer og tekniske manualer under de respektive produkter. 

Vår tekniske katalog på nett vil fortsette som tidligere.

I redaksjonen: John Anders Sørbøe og Vibeke Scavenius

Nye ansikter hos SMK:
Vår avdeling i Trondheim får to nye ansatte i desember:

Bjørn Aune, Kuldetekniker/Salg:
Bjørn har de siste 14 årene vært ansatt 
som kuldetekniker / montør hos  
Trondheim Kulde AS. 

Før dette har han jobbet hos bl.a. Fosen 
Mek Verksteder AS, Ellefsen AS og Bart-
nes Kjøleindustri AS. 

Han har fagbrev som Kuldemontør og har 
utdannelse fra  Statens Kjølemaskinistskole. 

Geir Malvik, Ordre/Lager:
Geir har vært ansatt som kuldetekniker 
hos Trondheim Kulde AS siden 2006. 

Før dette har han jobbet hos bl.a. Witt & 
Borgen, Stjørdal Kjøleservice og  
Polar Kuldeservice.

Han har utdannelse Teknisk Fagskole 
Maskin, 2. maskinistskolen samt Statens 
Kjølemaskinistskole.

Vi ønsker Bjørn og Geir velkomne til SMK!

Temakveld i Bergen
Vidar Naustvoll hadde presentasjon av 
Mitsubishi-utstyr på vårt avdelingskontor 
i Bergen med diverse kunder.

Han tok for seg de nye modellene til Mitsubishi varmepumper, 
det være seg luft / luft varmepumper, splitt aggregater, V-multi 
og VRF-aggregatene. 

Det ble også en gjennomgåelse av litt tekniske data på de ulike 
produktene / modellene. 

Litt montasje og vedlikeholdsprosedyrer ble det også tid til.


