
 

Umehem	väljer	Ecoclimes	nya	världsunika	komforttak	
Ytterligare	en	världsnyhet	för	bättre	inomhuskomfort	och	för	miljön	
från	Ecoclime.	
 

Ett av Sveriges mest uppmärksammade miljöhusprojekt är Umehem fastigheters 
9 000 m2 om- och tillbyggnad i Umeå. Här omvandlas en traditionell kontorsfastighet 
med tillbyggnader, med den senaste miljötekniken för energibesparing och minskade 
koldioxidutsläpp, till passivhusstandard. Man har valt unika träkonstruktioner, 
bergvärme- och frikyla och nu väljer Umehem även att installera Ecoclimes 
världsunika komforttak med integrerad värme och kyla i hela fastigheten. 
Installationen av de nya komforttaken är även en referensinstallation inom projektet 
Miljödriven tillväxt vid Tillväxtverket.  
 
”Vi väljer Ecoclime för att det erbjuder den mest kostnadseffektiva komfortlösningen på kort 
och lång sikt” säger Anders Lindgren vid AR-bygg som är byggherre och en av 
huvudägarna i Umehem. 

 

”Med Ecoclimes komforttak får vi dessutom den senaste och mest effektiva tekniken för den 
bästa inomhuskomforten och för miljön. Det är helt i linje med den miljöpolicy vi har för vårt 

fastighetsbestånd” säger Hans Westin delägare och VD på Umehem. 

 

”I delar av fastigheten är undertaken relativt låga vilket gör att det inte möjligt att installera 

någon annan lösning i taken än Ecoclimes. De ger den lägsta bygghöjden med en diskret 

design till glädje för de som ska arbeta i kontorsmiljön” fortsätter Anders Lindgren. 
 

”En viktig konkurrensfaktor för oss som hyresvärd är nöjda hyresgäster. Ecoclime har visat 

att bolaget levererar de bästa testvärdena vad gäller inomhuskomfort som uppmätts för 

värme och kyla. Dessutom kräver Ecoclimes produkter minst energi för driften visar den 

analys vår energikonsult har gjort. Därtill är underhållsbehoven minimala och utan 

komplicerade tekniska lösningar. Att Ecoclime också tar ansvaret för installationen av såväl 
komforttaken som för styrningen och lämnar 10 års produktgaranti, är även faktorer som 

påverkat valet” avslutar Hans Westin. 
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För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Lennart Olofsson:  
tel 070-5371642 

info@ecoclime.se  

 
Ecoclime Comfort Ceilings AB (publ) med verksamhet i Vilhelmina och Umeå är ett miljöteknikföretag som 
är specialiserat på lösningar, produkter och installationer för inomhuskomfort.  Med lägre 

energiförbrukning, dragfri ventilation, lägsta bygghöjd, diskret design, låg vikt och inga underhållskostnader 

samt installation och 10 års produktgaranit erbjuder Ecoclime den mest kostnadseffektiva 
inomhusklimatlösningen för fastighetskomfort. Företagets huvudägare är Energiintressenter AB med säte i 

Umeå. Bolaget listas på Aktietorget med ytterligare närmare 200 delägare, den 18 februari. 


