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Gå in på vår hemsida – www.rotek.se  
– så har du chans att vinna en  

50-tums TV eller en espresso-bryggare!



Vår kunskap är din trygghet!
Rotek är Nordens största värmepumpsåterförsäljare. Vi har sålt värmepumpar sedan 1987 och har sedan dess 

sänkt uppvärmningskostnaden för många av våra kunder samtidigt som vi skapat ett behagligt inomhusklimat i 

deras hem. 

Vi tar ansvar för att hela kedjan ska fungera vid ett värmepumpsköp – från köp till färdig installation. 

Värmepumpen ska inte bara fungera bra, det ska också se snyggt och städat ut när vi lämnar huset efter 

en installation. Men framför allt ska du som kund känna att du har fått den värmepump du behöver. Som 

återförsäljare av Thermias värmepumpar erbjuder vi ett komplett utbud av produkter med hög kvalitet.

På Rotek har vi länge varit pionjärer inom värmepumpsbranschen. Men det räcker inte att enbart leverera en 

produkt med den mest innovativa tekniken och den högsta kvaliteten – det krävs även att installationen görs 

med stort kunnande för att du ska få en optimal helhetslösning.

Genom åren har vi alltid legat i framkant när det gäller modern teknik och vi fortsätter att erbjuda innovativa 

lösningar, exempelvis solceller som är framtidens uppvärmningskälla. I kombination med en värmepump värmer 

du upp ditt hem på ett miljövänligt och kostnadseffektivt sätt. 

Jag säljer inte en produkt som jag inte själv tror 

på. Med en bakgrund som energirådgivare och 

med över trettio år i branschen hittar jag en 

optimal energilösning för dig genom att välja 

värmepump som passar dina förutsättningar. 

– GUNNAR TJERNBERG



Service och 
underhåll 
När du köper en värmepump av oss kan du lita på 

att vi tar vårt ansvar även efter installationen. Vi utför 

service på hela marknadens  värmepumpar  såsom 

Thermia, NIBE , IVT med flera. Servicen utförs av vår 

samarbetspartner Värmepumpservice No 1 som har lång 

erfarenhet av värmepumpar. Kylteknikerna  har behörigt 

certifikat och  servicebilarna är alltid fullt utrustade.

Service är lika självklart på sin värmepump som på 

sin bil. Servicen förlänger livstiden för värmepumpen 

och minskar risken för framtida haverier. Vid servicen 

kontrolleras värmepumpens alla funktion och 

inställningar, så att inga system motverkar varandra. Med 

längre livstid och en bättre inställd värmepump blir den 

totala kostnaden lägre. Teckna ett avtal för kontinuerlig 

service. Avtalet är inte bindande. 



Värmepumpar 
för alla behov
Vi har ett brett sortiment med alla typer av värmepumpar 

och systemlösningar. Att installera en värmepump är en 

långsiktig investering. Den ska vara tryggheten som ger ett 

skönt inomhusklimat med största möjliga besparing. Med 

vår kunskap och erfarenhet skräddarsyr vi en anläggning 

för dig och dina behov.

Thermia Diplomat Optimum G3
• Ger varmvatten på köpet då huset värms upp

• Hög årsvärmefaktor ger låg energikostnad 

• Thermias storsäljare under de senaste åren

Thermia Diplomat Optimum
• En tryggt val för dig som vill ha en effektiv och  

lättskött värmelösning

• Värmepump som ger dig mycket för pengarna

• Optimumteknik som ökar verkningsgraden

Tio anledningar att köpa 
värmepump av ett  
medlemsföretag (SKVP)
1. Vi följer etiska regler. Dessa bygger på att du som kund 

alltid ska kunna vara säker på att ha gjort ett tryggt och 

säkert val om du väljer ett av våra medlemsföretag till 

leverantör.

2. Vi sköter våra skyldigheter mot myndigheter, anställda 

och affärskontakter

3. Vi följer lagar och förordningar och innehar de 

företagscertifikat och andra tillstånd som verksamheten 

kräver. Att du får en rätt utförd installation ska vara en 

självklarhet.

4. Vi har en gällande företagsförsäkring som täcker arbetet 

som vi utför.

5. Vi är uppdaterade om de senaste förändringarna i 

lagar och regler och följer dessa. Vi får information 

och kontinuerlig utbildning av Svenska Kyl & 

Värmepumpsföreningen.

6. Vi ser till att de personer som utför arbetet är certifierade 

för detta.

7. Du får hjälp av oss att hitta den bästa ekonomiska 

lösningen vid val av system och kyl- och värmepump.

8. Vi följer gällande regler för ROT-avdrag.

9. Du har alltid tillgång till Svenska Kyl & 

Värmepumpsföreningens tekniska experter. Har du 

frågor eller klagomål gällande planerat eller utfört arbete 

är det skönt med en oberoende part som kan reda ut 

begreppen.

10. Genom att välja en leverantör som är medlem hos 

Svenska Kyl & Värmepumpföreningen får du inte bara en 

tryggare och säkrare installation, du medverkar samtidigt 

till att skapa en marknad där företagen kan verka och 

konkurrera på lika villkor.



Thermia Diplomat Inverter
• Minimerar uppvärmningskostnaden genom att hela  

tiden anpassa driften efter aktuellt behov

• Oslagbar varmvattenkomfort – alltid tillräckligt med 
varmvatten till lägsta möjliga kostnad

• Unikt styrsystem helhetsoptimerar systemets alla  
komponenter för bästa möjliga driftsförutsättningar

Thermia Atec
• Effektiv luft/vatten-värmepump som är för ett  

nordiskt klimat

• Förberedd för uppvärmning av pool.

• Flexibel – välj mellan tre olika inomhuspaket

Thermia Aura
• Luft/luftvärmepump byggd för nordiskt klimat

• Kan mer än halvera din uppvärmningskostnad

• Ger dig kyla på sommaren och har aktiv luftrening  
inbyggd

Thermia iTec 
• Vår mest effektiva luft/vatten-värmepump någonsin

• Extra hög besparing tack vare inverterteknik

• Byggd för att ge maximal prestanda i nordiskt klimat



Solceller  
– framtidens energikälla
Framtidens energiproduktion ligger i förnybar energi, där solceller är en viktig del. Forskningen 

är enorm för att få fram bättre och billigare moduler och går snabbt framåt. Intresset är redan stort 

bland konsumenterna och fortsätter att öka för varje år. 

Om du funderar på att installera solceller på ditt tak ska du kontakta oss på Rotek. Vi säljer och 

installerar högeffektiva solceller med en hög verkningsgrad. Dessutom lägger vi stor vikt vid att 

erbjuda solcellslösningar som passar huset. 

Genom att välja solceller som energikälla sparar du pengar på uteblivna elräkningar och gör 

samtidigt en god sak för miljön! Ytterligare en fördel är att du kan sälja tillbaka överskottet av elen 

till energibolaget.  



Bygg din egen pool 
Köp utrustningen av oss!
Vi är återförsäljare och serviceombud för Pahlén, en svensk tillverkare som i över femtio år  

erbjudit poolprodukter med absolut högsta kvalitet. 

Kompletta poolutrustningspaket
När du bygger din pool erbjuder vi två olika poolutrustningspaket, premium och bas, som innehåller 

allt du behöver för att din pool ska bli en njutbar plats med optimal funktion. Dessutom finns det en 

mängd tillval, bland annat vattenfall, mät och dosering autocheck och pooldammsugare.

Tillval 

Pooldammsugare Midivac, Autcheck 15, Auto-UV, Mät och dosering Minimaster och JetSwim2000.

Premium för pool 3,5x7 eller 4x8m
Rening och cirkulation Premium

Inbyggnadskit RF Marine

Belysningskit RF Marine

Anslutningspaket

Poolduk enfärgad

Värmepump Inverter 11 kW PVP11 / 13 kW PVP13

Lejdare fällbar stege

Poolöverdrag AquaRoll

Poolvårdskit

Elcentral

Bas för pool 3,5x7 eller 4x8m
Rening och cirkulation Bas

Inbyggnadskit Plast

Belysningskit

Anslutningspaket

Poolduk enfärgad

Värmepump Inverter 11 kW PVP11 / 13 kW PVP13

Lejdare fällbar stege

Poolöverdrag AquaRoll

Poolvårdskit

Elcentral
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Spikgatan 2, Vellinge
040-42 41 30
046-211 41 30

rotek@rotek.se
www.rotek.se
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