
BEIJER REF AB är en teknikinriktad handelskoncern som genom mervärdesskapande produkter erbjuder 
sina kunder konkurrenskraftiga lösningar inom kyla och klimatreglering. Beijer Ref är en av världens ledande 
kylgrossister, och finns representerat i 36 länder i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. 

Beijer Ref AB (publ) T. +46 40 35 89 00
Stortorget 8, SE-211 34 Malmö www.beijerref.com 

Pressrelease
Malmö 10 juni 2020

Beijer Ref samarbetar med BITZER 
i Australien och Nya Zeeland

Beijer Ref och BITZER är ledande aktörer inom kyl- och luftkonditioneringsindustrin. Båda 
företagen har redan ett omfattande samarbete i Europa, Asien och Afrika. För första gången 
har ett avtal ingåtts om ett samarbete gällande Australien och Nya Zeeland - ett partnerskap 
som stärker båda företagens globala tillväxt och närvaro.

BITZER är en kompressortillverkare lokaliserad över hela världen med produkter och tjänster 
för kylning, luftkonditionering och processkylning samt transport. I dag är företaget etablerat 
med 74 anläggningar i 37 länder. Beijer Ref är en global grossist och distributör av en bred 
portfölj av märken och produkter inom kyla och HVAC. Koncernen finns i 36 länder med mer 
än 450 filialer, varav 100 finns i Australien och Nya Zeeland.

Det nya avtalet innebär att Beijer Ref från och med nu kommer att tillhandahålla ett komplett 
sortiment av BITZERs produktportfölj i Australien och Nya Zeeland.

Per Bertland, CEO Beijer Ref, kommenterar:
”Vi har lång erfarenhet av att samarbeta med BITZER och det faller sig naturligt att utveckla 
vårt erbjudande på viktiga och växande marknader som Australien och Nya Zeeland. Speciellt 
intressant är att BITZER har en av världens största produktportföljer samt att de utvecklar 
intressanta lösningar som baserar sig på naturliga köldmedier. Beijer Ref strävar alltid efter att 
utöka sitt hållbara sortiment och tillsammans med vårt eget OEM-program kan vi nu erbjuda 
våra kunder kompletta lösningar som står sig i framtiden.” 

BITZER Groups CSMO Gianni Parlanti, tillägger: 
”Beijer Ref har visat sig vara en av de mest pålitliga partnerna i BITZER-gruppen och vi ser 
gärna att vårt globala samarbete fortsätter att utvecklas. Det är en stor fördel för oss att nu 
kunna nå ut ännu bättre i Australien och Nya Zeeland med hjälp av Beijer Refs breda distribu-
tionsnätverk. Vi ser fram emot att skapa fortsatta framgångar tillsammans.”
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