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Enrad får ytterligare en order från Teknisk Fastighetsservice  
– ordervärde cirka 200 000 SEK 
Enrad AB (publ) får nu sin andra order från Teknisk Fastighetsservice AB. Ordern gäller en 
Compact Chiller för kökskyla på Scandic Östersund Syd.  
– Vi ser en tydlig trend att stora aktörer som Scandic är i framkant när det gäller utfasningen 
av f-gaser. De förstår att de gamla lösningarna inte kommer att hålla i framtiden, säger 
Andreas Bäckäng, vd för Enrad. 

Senaste ordern från Teknisk Fastighetsservice kom i maj 2018, då för installation på Quality Hotel 
Frösö Park. Den här gången gäller det installation av en Compact Chiller på Scandic Östersund Syd 
som är ett av de större hotellen på orten. Compact Chiller är en komplett kyl- och värmeanläggning 
som är konstruerad för att passa i mindre utrymmen. 

– Enrad har traditionellt sett levererat maskiner med större effekt. Men vi märker att behovet av våra 
kompakta plug & play-lösningar med lägre effekt och hög redundans blir allt större. Bland annat 
beställde Uppsala landsting två stycken Compact Chiller tidigare i år, säger Andreas Bäckäng. 

Compact Chillern kommer att installeras av Teknisk Fastighetsservice på Scandic Östersund Syd 
under fjärde kvartalet 2018. 
 
– Vi är väldigt stolta och glada över att Scandic väljer våra produkter och att Teknisk 
Fastighetsservice återigen beställer av oss. Båda aktörerna förstår värdet av energieffektiva, f-gasfria 
och framtidssäkrade energilösningar, säger Andreas Bäckäng. 

 

Läs mer om: 
Scandic Östersund Syd  
www.scandichotels.se/hotell/sverige/ostersund/scandic-ostersund-syd 

Tekniska Fastighetsservice AB 
www.tfservice.se/om-oss.  

Denna information är sådan information som Enrad AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s 
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons 
försorg, för offentliggörande den 8 oktober 2018. 
 

För ytterligare information  
Andreas Bäckäng, vd, Enrad AB 
Telefon: 070-89 55 646 
E-post: Andreas.Backang@enrad.se 
 
Kort om Enrad  
Enrads affärsidé är att utveckla, tillverka och sälja miljövänliga och energieffektiva energilösningar. 
Energilösningarna är fokuserade på applikationer inom fyra segment, butikskyla, komfortkyla, 
processkyla och värmepumpslösningar riktat mot livsmedelsbutiker, serverhallar och flerfamiljshus 
samt kommersiella fastigheter. 
www.enrad.se 
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