
 

Nimo erbjuder energisnåla och skonsamma torkskåp, tvättbänkar och tekniska tillbehör för klädvårdsrummet till 
återförsäljare, grossister och konsumenter i Norden. Verksamheten startades år 1944, omsätter cirka 180 miljoner kronor 
och har idag 100 engagerade medarbetare. Huvudkontor och fabrik ligger i Hova, Sverige. Mer information på 
www.nimoverken.com    
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Kommunens uppföljningsorder för att spara ännu mer energi och pengar   

Gävle kommun installerar över 300 
energisnåla torkskåp 
Efter förra årets stororder på över 200 av Nimos värmepumpsdrivna torkskåp köper Gävle 
kommun nu ytterligare 100 enheter till skolor och förskolor. Kommunens egen kalkyl visar att varje 
torkskåp betalar av sig efter två år i drift. 

– Vi ser redan en tydlig energibesparing på de installerade torkskåpen jämfört med samma period 
förra året. Det tillsammans med hög driftsäkerhet gör att det finns flera skäl att redan nu investera 
i fler torkskåp, säger Kajsa Stucki, Energicontroller på Gavlefastigheter. 

Gävle kommun drar ytterligare nytta av Nimos 
värmepumpsteknik genom en tilläggsorder på 100 torkskåp 
modell Eco Dryer 2.0 HP. Totalt kommer Gävle ha installerat 
över 300 enheter i sina skolor. 

– Kommunens energibesparingsmål innebär att vi letar efter de 
mest miljömässiga och energisnåla lösningarna och därför valde 
vi Nimos produkter. Det här är en del i vårt löpande miljö- och 
klimatarbete samtidigt som LCC-kalkylen* visar att vi kan räkna 
hem investeringen inom två år. 

Installationen och övergången till de nya torkskåpen har varit 
smidig och de 200 enheter som varit i drift i ett halvår har 
fungerat i stort sett felfritt. 

– Vi har endast haft ett fåtal felanmälningar som lösts snabbt 
och smidigt. Kontakten med Nimo och Cylinda har fungerat bra 
och personalen på skolorna har fått bra information om hur 
torkskåpen används och fungerar, säger Kajsa Stucki, 
Energicontroller på Gavlefastigheter. 

För Nimo är svenska kommuner en kundgrupp som växer i takt 
med att informationen sprids om hur stor energi- och kostnadsbesparingen blir med de nya 
torkskåpen med värmepumpsteknik.  

– Gävle är långt ifrån ensamma att inse besparingsmöjligheterna med våra torkskåp, efterfrågan på 
energisnåla torkskåp har ökat under en längre tid. Därför har vi investerat 30 miljoner kronor i en ny 
fabriksdel i Hova vilket ökar produktionskapaciteten avsevärt, säger Timo Taiminen, vd på Nimo. 
 

*Life Cycle Cost – Livscykelkostnad 
 
Nimo nyhetsrum 
http://news.cision.com/se/nimo 
 

För ytterligare information  
Timo Taiminen, vd, 0506-488 05, timo.taiminen@nimoverken.com  
Magnus Sjöbäck, presskontakt, 0704-45 15 99, magnus.sjoback@nimoverken.com  

Vi ser redan en tydlig energibesparing 
med Nimos torkskåp säger Kajsa Stucki, 
Energicontroller på Gavlefastigheter. 
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