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Lokal montør med kvalitet og fagkunnskap

Kjøl og frys

Hotell og restaurant. Butikkjøling, 
kjølereoler, frysegondoler. Testrom 
for dypfrysing. Blomsterkjøl. Kjøling 

for produksjon til melk og kjøtt. 
Frukt- og grøntkjøling. Luft-

behandling for tørking av luft og 
befuktning. Bårerom. Ismaskiner.

Kjøling til 
privatperson

Norcool, Røros Metall, 
Termocold og andre 

spesiallagde løsninger, 
f.eks vinrom.

øvrige produKter

Temperaturovervåking 
og varsling. 

Luftrenser, avfukter 
og små luft-aggregat 

av god kvalitet. 
Reduserer radon i rommet.

dataromsKjøling

Til vanlig serverrom, enkle 
splittenheter. For høyere krav 
har vi dataromskjølere med 
EMP-sikring. Overvåking av 

aparatur mot SD-anlegg 
kan ordnes. 

varmepumper og 
aircondition

Vi tilbyr markedsledene varme-
pumper med driftssikre løsninger. 
I næringsbygg, hjemmet eller på 
hytta. Tilbehør: Varmepumpehus, 

WiFi styring og sms-styring. Energi-
kontroll på pumpe ved service.

f-gass service

Årlig vedlikehold etter 
dagens lovpålagte krav. 
Naturlige kuldemidler.

vedliKehold 
varmepumper

Vi tilbyr energianalyse 
før og etter rensing. 

Du ser og føler bedre 
ytelse etter service.

Dette 

kan vi 

tilby



Kun f-gass-sertifisert personell kan utføre:

   •   Installasjon
   •   Vedlikehold og service 
   •   Kondemnering

Kravet til sertifisering omfatter arbeid som 
medfører inngripen i varmepumpens kjølekrets.

Ved kondemnering skal kuldemedium samles 
opp. Brukt kuldemedium og kondemnert 
varmpepumpe skal leveres til godkjent 
avfallsmottak. 

Varmepumpen inneholder fluorholdige 
gasser som bidrar til klimaendringer dersom 
de slippes ut. Gassene kan også utgjøre en 
helse- og sikkerhetsrisiko. 

Ordinær åpningstider mandag-fredag kl 07.30-15.30. Døgnvakt.

VÅRE VANLIGE KjøLEANLEGG VIL MøTE HARDE MILjøKRAV. KFK (R-12, R-502) OG 

HKFK (R-22) ER NÅ FASET uT. HFK (R-134A, R404A, R-407c, R410A) VIL MøTE SAMME 

uTFASING OG KjøLEGASSER ERSTATTES MED MER MILjøVENNLIGE GASSER.

fremtiden
Kuldemiddel som cO2 og propan er fremtiden. Mange av de tradisjonelle kulde-
midler fases ut i 2020-2030, til dette brukes økte særavgifter. Verdens land har blitt 
enige om å fase produksjonen av hydroklorfluorkarboner (HFK) og fjerne stoffet 
raskere enn tidligere planlagt. HFK bidrar til klimaendringer. For mer informasjon se  
www.miljødirektoratet.no/f-gassforskrift.

f-gass
Etter 1. september 2013 var det lovpålagt for eiere og brukere av kuldeanlegg og 
varmepumper å følge F-gassforordningen (EF) 842/2006. Dette innebærer at eier 
må utføre regelmessig lekkasjekontroll, føre servicelogg og kuldemedieregnskap, 
samt kun benytte F-gass godkjente firmaer til å gjøre inngrep i kuldeanlegget.

service og vedliKehold
For å sikre en lang levetid og sikker drift er det viktig at man utfører årlig kontroll 
på utstyret sitt. Hos oss kan du inngå avtale om årlig kontroll av ditt utstyr. Som 
avtalekunde får deres bedrift fordeler hos oss.

 ·  Vi sørger for god funksjon på deres anlegg

 ·  Vi server alle typer kjøl, frys og varmepumper

 ·  Vi følger F-gass direktivet

rasKe og pliKtoppfyllende
Vi tar godt vare på våre kunder i Hallingdal. Vi er aldri lenger unna enn en telefon-
samtale, er raske med oppmøte ved behov og pliktoppfyllende i vårt arbeid.

For mer informasjon:
www.miljødirektoratet.no/f-gassforskrift 
og www.varmepumpeinfo.no
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anders 
carlbom

Daglig leder og 
kjøletekniker

Tlf. 99 25 16 80
anders@gkof.no

sverre 
merødningen

Kjøletekniker

Tlf. 90 17 00 78
sverre@gkof.no

hampus 
gunnarsson

Kjøletekniker

Tlf. 95 48 87 54
hampus@gkof.no

henning 
lehn

Kjøletekniker

Tlf. 99 11 93 76
henning@gkof.no

svanhild 
bøygard

Kontor

Tlf. 95 48 11 86
svanhild@gkof.no

v

Gol Kjøl og Frys AS
Sentrumsvegen 18, 3550 Gol 
Postboks 215, 3551 Gol
Tlf. 320 76 050 / 99 25 16 80 
E-post: post@gkof.no 
Nettside: www.gkof.no

Historie
Lorang Hansen fra Drammen Kjøl og Frys AS star-
tet et samarbeid med Einar Vebjørnsen på Geilo i 
begynnelsen av 90-tallet.
Svigersønnen til Lorang, Terje Haukås, kom til Gol 
der han drev Gol Kjøl og Frys AS alene frem til 
2006, med samarbeid fra Drammen.
Sommeren 2006 tar Anders Carlbom over firmaet. 
- Anders er da kommet fra Bravida Kyla som ser-
vicetekniker i Sverige til Elektroservice på Ål og 
får tilbud om at overta bedriften. Anders øns-
ket å prioritere rask service og tilgjengelighet 
for kundene sine. Hovedtjenestene er som 
navnet forplikter kjøl, frys samt klimaanlegg og 
varmepumper. Dette viste seg å være et bra trekk, 
som førte til at han måtte ansette flere i firmaet.
Bedriften fikk raskt en god vekst med oppdrag og 
kunder. Gol Kjøl og Frys AS er F-gass sertifisert. 
Direktivet betyr mer fokus på tette anlegg for å 
redusere utslippene av ”F-gasser”.

Lokal montør  
|
  Kvalitet  

|
  Fagkunnskap

Kjøl        Frys      Varmepumper

                        Service    VedlikeholdKlima-anlegg       
Årsservice


