
Vi håndterer service af alle fabrikater på markedet og i vores eget dedikere-
de produkt program tilbyder vi produkter der er nøje udvalgt fra markedets 
ledende aktører og vores kompetente og løsningsorienterede køleteknikere 
bliver uddannet i tæt samarbejde med vores leverandører.
Vore køleteknikere bliver ligeledes løbende uddannet og holdt ajour, for at 
sikre den nødvendige uddannelse i takt med udvikling af teknologier, lovgiv-
ninger, markedets efterspørgsler og de skærpede krav til sin service partner.

Har I brug for en løsning er der mange muligheder hos Scotsman BioMedi-
cal og I er altid velkommen til at tage direkte kontakt for yderligere informa-
tioner omkring vores program eller indhente uforpligtende tilbud.

Vælg autoriseret professionel bekvem 
vedligeholdelse af jeres kritiske køle- 
og fryseudstyr førend reparation og 
tegn serviceaftale og døgnforsikring 
på højeste niveau til konkurrencedyg-
tige priser hos Scotsman BioMedical.
Leverandør af kompromisløse løsnin-
ger, designet for optimal sikkerhed.

  Serviceeftersyn på +5°C og ned til -150°C enheder. 
Opnå maksimal pålidelighed, forlæng levetiden og  
optimer energiforbrug ved løbende forebyggende  
vedligehold af deres kritiske udstyr med efterfølgende 
fuld dokumentation.

  Døgnforsikring af din fryser -20°C og ned til -150°C  
og dit kritiske biomateriale er sikret 24/7 året rundt  
ved nedbrud.

  Leverandør af køle- og fryserumsløsninger. Alt fra små 
standardrum til store special designede løsninger og 
vi håndterer komplette montageopgaver fra A-Z, samt 
levere et efterfølgende lovpligtig service koncept.

  Komplette installationer i renrums miljøer – i laborato-
rier, projekterer og monterer vi alle tilgængelige typer af 
køle og fryseenheder på nye eller eksisterende eksterne 
kompressoranlæg.

  Førende leverandør af alle typer ismaskiner, samt 
vandbehandlings løsninger til de danske laboratorier 
og tilbyder service af alle typer ismaskiner og løbende 
vedligehold.

SCOTSMAN BioMedical
a part of SCOTSMAN KøleTeknik

HAR DU YDERLIGERE SPØRGSMÅL, SÅ KONTAKT OS HER: 
WWW.SCOTSMAN.DK    BIOMEDICAL@SCOTSMAN.DK   +45 70 15 33 88

SERVICEAFTALE OG  
DØGNFORSIKRING PÅ 
HØJESTE NIVEAU TIL  
KONKURRENCEDYGTIGE  
PRISER


