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Kyla & Värme har drygt tre decennier bakom sig som det ledande 
forumet med exklusivt fokus på kyl- och värmepumpsmarknaden 
i Sverige och Skandinavien. Vi skriver om stort och om smått, om 
teknik och om marknad. Vi skriver om det som vi tror att du, dina 
kollegor, dina konkurrenter och dina kunder har nytta av på både 
kort och lång sikt. Ambitionen är hög. Kyla & Värme ska leverera 
nyheter, information, kunskap och erfarenheter till en bred mål-
grupp där den gemensamma faktorn är att man i sin verksamhet 
använder eller levererar kyl- eller värmepumpsteknik.

Bland Kyla & Värmes läsare hittar du såväl företagsledare och 
styrelseproffs som konsulter, servicetekniker och anläggnings- 
ägare. Dessa människor återfinns dessutom inom såväl offentlig 
som privat sektor.

Att ha en så pass bred läsekrets är utmanande och inspirerande. 
För att locka alla dessa till läsning jobbar vi därför mycket med 
text, bild, layout och med att erbjuda ett brett innehåll. Ju högre 
läsvärdet är och ju fler som verkligen tar till sig hela tidningen, 
desto högre blir värdet av att annonsera i tidningen. Det hänger 
liksom ihop på ett ganska självklart sätt och kommer naturligt.

Utöver den tryckta tidningen erbjuder vi även en ordentlig  
nyhetssida på nätet och ett nyhetsbrev som går ut till tusentals 
prenumeranter över hela Skandinavien. Det har stärkt, och  
fortsätter stärka, tidningens varumärke och intresset för  
den tryckta tidningen. Något som i nästa led erbjuder  
goda möjligheter för 
dig att kommunicera 
med alla delar av kyl-  
och värmepumps-
marknaden på ett 
effektivt och slag- 
kraftigt sätt. Kyla & 
Värme fortsätter  
att växa, och du  
med oss.

Tack för ordet!

Med fokus på kyl- och 
värmepumpsmarknaden

JOHAN  TEGNELIUS, CHEFREDAKTÖR
johan.tegnelius@skvp.se

UTGIVNINGSPLAN 2022
nr vecka bokningsstopp materialdag

1 7 14/1 21/1
2 13 25/2 4/3
3 19 8/4 19/4
4 25 20/5 27/5
5 32 8/7 15/7
6 38 19/8 26/8
7 44 30/9 7/10
8 50 11/11 18/11

nr 1 – Uppstart 2022 samt Inför Nordbygg 2022
Det är dags att sätta tänderna i ett nytt år med allt vad det innebär. Fokus ligger på 
att behålla marknadsnivåerna och sakta men säkert öka dem. Vad kan vi förvänta 
oss av detta år och vad för nyheter kommer att möta oss? Vi börjar även uppladd-
ningen inför årets Nordbygg.

nr 2 – Utblick framtid och Nordbygg
Vad krävs av ett företag, en produkt eller en tjänst för att det ska vara konkurrens- 
kraftigt på marknaden idag och i framtiden? Vilka krav ställer kunderna och hur  
resonerar man i leverantörsledet? I detta nummer försöker vi ge några av svaren på 
dessa frågor genom att plocka upp tankar, idéer och framtidsvisioner som antingen 
finns på marknaden eller som är på väg ut. Det här är också numret som vi tänkt att ta 
med oss till Nordbygg* och som därmed trycks i en större upplaga för att spridas där.

nr 3 – Energieffektiva kyl- och värmepumpslösningar
Olika system kan uppnå samma resultat, om resultatet är att kyla eller värma. 
Däremot finns det mycket som kan skilja systemen åt vad gäller hur pass energief-
fektivt det kommer att arbeta. Frikyla, värmepumpar, kyla och värme i kombination, 
intelligent styrning, effektivare utrustning och smarta, specialanpassade lösningar. 
Det finns mycket att inspireras och lära sig av.

nr 4 – Utrustning och verktyg
Vad krävs egentligen i utrustningsväg för att kunna installera, underhålla och repare-
ra kyl- och värmepumpsanläggningar. Om man för trettio år sedan kom ganska långt 
med skiftnyckel och skruvmejsel så kräver dagens anläggningar en hel del ytterliga-
re. Elektroniska styrningar, högre noggrannhet för bättre optimering samt ökade krav 
på tillgänglighet och täthet. Vi tittar närmare på vad som finns där ute.

nr 5 – Kompetens och Utbildning
Moderna anläggningar och systemlösningar ställer allt högre krav på alla som 
hanterar dem. Från ritbord till igångsatt anläggning hos kund. Och det är inte bara 
begränsat till kyl- eller värmepumpsanläggningen utan sträcker sig ut till andra 
kringliggande system, eftersom de påverkar varandra. Tycker kunden att det är för 
varmt eller för kallt bör man veta om det är kylanläggningen eller ventilationen som 
ska justeras. Lägg därtill att det ställs allt fler krav på att kompetensen certifieras. Vi 
reder ut begreppen och guidar dig rätt.

nr 6 –  Värmepumpar  
(Utökad upplaga till Svenska Kyl & Värmepumpdagen 2022)

I takt med att temperaturen sjunker utomhus börjar allt fler fastighetsägare oroa  
sig för sina uppvärmningskostnader, och värmepumpen är så klart ett attraktivt 
alternativ för att spara både pengar och miljö. Och självklart vill vi belysa tekniken, 
systemen och tjänsterna kopplade till ämnet lite extra här. Vi uppmärksammar också 
den svenska kyl- och värmepumpsbranschen egen stora dag – Kyl & Värmepumpda-
gen. Där finns vi så klart på plats och med nr 6 laddar vi upp inför dagen.

nr 7 – Forskning och Utveckling
De senaste rönen inom forskningsvärlden och industrin är alltid intressanta att följa. 
Åt vilket håll går utvecklingen och vilka trender kan vi skönja. Det som är nytt och 
revolutionerande idag kan mycket väl bli vardag i morgon. Sverige och Norden ligger 
i framkant inom flera olika områden, vilket vi gärna belyser.

nr 8 – Köldmedier
F-gasförordningen fortsätter prägla mycket i vår bransch. För varje nytt steg som 
tas i nedfasningstrappan för HFC höjs kravställningarna. Vi måste söka oss till 
köldmedier med allt lägre GWP och även minska mängderna. Det finns många tankar 
och idéer om hur morgondagens anläggningar ska utformas och helt klart spelar 
köldmedievalet en stor roll.

* Observera att angivna mässnummer kan komma att ändras med hänsyn till myndigheternas 
riktlinjer och möjligheterna att arrangera mässor.



PRISER OCH FORMAT
4-FÄRG SV/V TILLLÄGGSFÄRG OMSLAGSSIDOR

Uppslag 33 600:- 24 000:- 4 620:- 2:a och 3.e omslag, 4-färg

185 x 265 mm 24 200:-

1/1 sida 21 300:- 16 400:- 3 900:- 4:e omslag, 4-färg

185 x 255 mm 29 000:-

1/2 sida 14 700:- 8 700:- 3 300:- Sida 4, 4-färg

185 x 265 mm 23 100:-

1/3 sida 11 500:- 5 900:- 2 600:-

1/4 sida 9 900:- 5 200:- 2 000:-

1/8 sida 7 600:- 4 100:- 1 500:-

ANNONSERING UNDER ARBETSPLATSEN
Är ditt företag i behov av personal är en annons under 
Arbetsplatsen ett bra sätt att nå ut till kyl- och värme-
pumpmarknaden.

Vill du kan du även få med annonsen på vår hemsida 
www.kylavarme.se. Där kan vi dessutom publicera annon-
sen omgående efter det att vi fått underlagen från dig.

FORMAT PRISER FORMGIVNING NÄTANNONS
1 / 4 sida 6 950 :- 900 :- Tidning + hemsidan 1 500 :-

1 / 3 sida 8 250 :- 1 000 :- Endast hemsidan 3 000 :-

1 / 2 sida 11 550 :- 1 200 :-

1 / 1 sida 16 200 :- Enl.  överenskommelse

 1 / 3 SIDA 1/3 SIDA 1/4 SIDA 1/8 SIDA
 58 x 265 mm 185 x 90 mm 90 x 130 mm 90 x 63 mm
   185 x 63 mm 185 x 30 mm

 UPPSLAG 1 / 1 SIDA 1 / 2 SIDA 1 / 2 SIDA
 390 x 265 mm 185 x 265 mm 90 x 265 mm 185 x 130 mm
 Utfallande Utfallande Utfallande Utfallande
 420 x 297 mm + 3 mm 210 x 297 mm + 3 mm 105 x 297 mm + 3 mm 210 x 148 mm + 3 mm

BILAGOR
2 sidor, lösa 19 400 :-
4 sidor, lösa 21 300 :-
8 sidor, lösa 23 100 :-

Max vikt 30 gram 
Maxformat 200 x 287 mm.  
För inhäftade bilagor, bilagor över 8 
sidor och/eller över 30 gram lämnas 
offert vid förfrågan.

RABATTER
2-3 införanden 5%
4-5 införanden 10%
6- införanden 15%

PRISER
Alla priser är exkl. moms och 
byråprovision. Begärd placering 
kan endast göras på 1/2-sida 
eller större format. Pristillägg 
för bestämd placering är 10% 
på ordinarie annonspris.

KYL- & VÄRMEPUMP-  
FÖRETAG PÅ DIN ORT
Kontakta annonsavdelningen 
för pris och bokningsunderlag

ANNONSBOK NING
Tel: 08-512 549 64

E-post: annons@skvp.se

PRISLISTA
Bildannons 58x58 mm 6 500 :- / år

Bildannons 120x57 mm 9 750 :- / år

1-2 rubriker 2 600 :- / år

3-5 rubriker 3 900 :- / år

6- rubriker 5 200 :- / år

Annonsering sker årsvis, 8 nummer per år  
samt exponeras på vår nyhetssida –  
www. kylavarme.se

PR-Guiden är ett enkelt, effektivt och prisvärt komplement till 
övrig annonsering  i tidningen. PR-Guiden fungerar som ett 
register över produkter och reservdelar samt vem som säljer 
dessa.

Man kan välja att annonsera under en eller flera rubriker, och 
det finns möjlighet att förstärka  budskapet med en bildan-
nons.

Har du frågor, funderingar eller skulle vilja att fler rubriker fanns 
med i tidningen (du kanske har någon produkt som  du inte 
tycker faller in under någon av de befintliga) är du självklart 
välkommen att kontakta vår annonsavdelning.

PR-GUIDEN
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Ett snabbt & enkelt sätt att hitta till marknadens ledande leverantörerLetar du efter reservdelar och tillbehör till dina anläggningar? I vår avdelning hittar du 
enkelt vilken leverantör som marknadsför just ”ditt” fabrikat. Registret finns även på vår hemsida www.kylavarme.se. Där hittar du även länkar till leverantörernas e-post-adresser och hemsidor.

[ pr-guiden ]
–  för produkter & reservdelar

MED KYLAVÄRME  NÅR DU ÄNNU FLER  – OCH OFTARE
VILL DU VETA MER? Tag kontakt med

MATTIAS PENNINGER på tel 08-762 75 12 eller mattias.penninger@skvp.se

[ armatur ]

D.E.M. PRODUCTION ABObjekt grupper, EASY boxar,  SQD boxar

KYLMA AB
Henry, Alco, Danfoss, Castel, Virginia

[ automatik ]

BS ELCONTROL ABApparatskåp, Automation, PLC-programmering

KYLMA AB
Carel, Alco, Danfoss, Castel, Johnson Controls

SAMON AB
Samon

UNILEC AB
Evco, C.A.E.M., Cewal

[ expansion/avgasning ]

KAROB AB
Expansion och avgasning för slutna värme- och kylsystem från 50 liter och uppåt. Alla tryck och medier.

[ fläktar ]

KYLMA AB
Ziehl, Radlon

[ kompressorer & aggregat ]
CARRIER AB
Carrier

COROMATIC ABEmerson/Liebert-Hiross SLS NH3 och Co2 Aggregat Kyla & UPS
Övervakning temperatur mm

D.E.M. PRODUCTION ABFrekvensstyrda vätskekyl- aggregat Challenger

FRIGADON ABR290, R1270, plugin- och special- aggregat, vätskekylaggregat
KINNAN AB
Panasonic, Veneto

KYLMA AB
Kylma Compacta, CVK/CVKP CO2, A-TAC, COS, Bitzer, Tecumseh/Ĺ unite Hermetique, Bristol,  Danfoss, KAC, Mitsubishi,  ACC, KLV, Aermec

KYLPRODUKTER I KIVIK ABAvfuktare, kompaktkylaggregat, klimatrumsaggregat 

LMG
Panasonic

MEAB KYLA
Danfoss

MITSUBISHI ELECTRIC EUROPE
Mitsubishi Electric luftkondi- tionering och kompressorer

QVANTUM ENERGI ABQvantum

SKIAB
Clivet

SLS AB
NH3 och Co2 Aggregat

TEKNOKYL INDUSTRIER ABYork

VENTILATIONSUTVECKLING ABToshiba

[ kyl- och frysrumspaneler ]
KI-PANEL AB

ISOLETT PANELBYGGENwww.isolett.se

STRÖMBERGS MONTAGE ABwww.strombergsmontage.se

[ köldmedier ]

KYLMA AB
Honeywell

MEAB KYLA
R134A, R407C, R404A, R410A, R600, R290

[ montagematerial ]

KYLMA AB
Armacell isolering

MEAB KYLA
Lokring, Kanaler, Konsoller,  Kopparör, Elartiklar

[ temperatur-övervakning ]
IWMAC OPERATION  CENTER AB

Webbaserade lösningar förtemperaturloggning

KYLMA AB
Carel

UNILEC AB
Evco

SDF ServiceOnlineOrderhantering för installatörer.Enkelt och eff ektivt!

Orderhantering för installatörer.Enkelt och eff ektivt!

SDF  |  Svensk Dataförvaltning   |   031-711 96 30   |   www.sdfab.se

SDF ServiceOnline



REKTANGEL

REKTANGEL

REKTANGEL

BOX

REKTANGEL
550 x 120 pixlar

DIGITAL ANNONSERING
www.kylavarme.se

ANNONSFORMAT MÅTT FILSTORLEK PRIS
Panorama 1024x200 Pixlar 100 kb 18 000 kr / mån

Panorama 1024x100 Pixlar 70 kb 10 000 kr / mån

Rektangel 360x200 Pixlar 60 kb 7 000 kr / mån 

Rektangel 550x120 Pixlar 60 kb 6 000 kr / mån

Rektangel 550x70 Pixlar 50 kb 4 500 kr / mån 

Box 250x250 Pixlar 60 kb 6 000 kr / mån

Knapp 120x60 Pixlar 30 kb 3 000 kr / mån

* Godkänd banner levereras som Jpeg alt. animerad GIF. Se maxstorlek för respektive banner ovan.

För alternativa format eller paketlösningar lämnas offert vid förfrågan. Kontakta vår annonsavdelning  
för mer  information.

BANNERANNONSERING I NYHETSBREV
Nyhetsbrevet når idag ut till cirka 7000  prenumeranter i Norden och ger dem en regelbunden 
nyhetsuppdatering. Här ges mottagarna rubriker och sammanfattningar tillsammans med en länk 
till hemsidan där nyheterna står att läsa i sin helhet. Smidigt, enkelt och tillgängligt. Här finns också 
utrymme för annonser. En kostnadseffektiv möjlighet att nå ut med ditt budskap, som med fördel 
används för att förstärka  din marknadsföring i tidning och på  webben.

Kylavarme.se vänder sig till 
hela marknaden och levere-
rar senaste nytt om företag, 
produkter och händelser 
som berör  branschen.

Nyhetssidan kompletterar 
den tryckta tidningen och  
når snabbt ut till alla våra 
besökare,  även i mobilen.

PANORAMA

PANORAMA

KNAPP

PANORAMA
1024 x 200 pixlar

PANORAMA
1024 x 100 pixlar

REKTANGEL
550 x 70 pixlar

REKTANGEL
360 x 200 pixlar

KNAPP
120 x 60 pixlar

BOX
250 x 250 pixlar

REKTANGEL
550 x 180 pixlar
5000 kr / utskick

REKTANGEL
550 x 120 pixlar
3000 kr / utskick

REKTANGEL

REKTANGEL



Kylma är Sveriges ledande teknikhandel inom kyla och värmepumpar. Företaget har varit verksamt inom kyla i 
över 70 år och representerar världsledande tillverkare av utrustning, komponenter och aggregat. Missionen är 
att göra livet så enkelt som möjligt för landets kyl- och värmepumpsentreprenörer

”För Kylma är det viktigt att synas i rätt sammanhang med vår marknadsföring. Tidningen Kyla 
& Värme ger en seriös bild av den teknikutveckling som sker i branschen och attraherar därför 
många beslutsfattare. Genom att annonsera i tidningen får vi en möjlighet att nå ut med våra 
produkter inom våra aktuella fokusområden, både i tryckt och digital form.”
- Fredrik Hamrin, VD

KYLMA

”CTC annonserar i Kyla & Värme för att tidningen har ett brett utbud av nyheter och information 
om det mesta som rör värmepumpar. Det är dessutom den facktidskrift som når de flesta aktörer 
inom värmepumpsbranschen.”  
- Mats Lindgren, Marknadsdirektör

CTC

Med över 90 års erfarenhet arbetar vi aktivt för ett hållbart och fossilfritt samhälle. Vi utvecklar och tillverkar alla 
våra värmepumpar i Småland. Rötterna går tillbaka till 1923 då vi började värma svenska hem. Mest kända är vi 
för våra gröna pannor som gett värme åt miljoner hushåll över hela Europa. Vi var först med värmepannor med 
inbyggd varmvattenberedning och vi var först med att lansera värmepumpar för luft/vatten. Det är därför ingen 
överdrift att säga att vi utvecklat branschen. Kort sagt – CTC är en av Europas ledande tillverkare av värme- 
produkter. Vi finns i Småland och ingår tillsammans med Bentone, Turboflame och Osby Parca i Enertech AB 
som har försäljning över hela världen. Vi står för trygghet, kvalitet och värme!

www.ctc.se

DÄRFÖR ANNONSERAR VI I KYLA&VÄRME

Bravida Cooling är specialister inom alla kylområden med organisation över hela Sverige. Bravida Cooling är 
en del av Bravida koncernen som är en ledande totalleverantör av service- och installationstjänster i Norden, 
med mer än 12 000 medarbetare. Bravida levererar såväl specialisttjänster som helhetslösningar inom el, vs, 
ventilation, säkerhet, kyla, sprinkler, teknisk fastighetsdrift och avbrottsfri kraft. Bravida finns representerade 
via 300 avdelningar på orter runt om i Sverige, Norge, Danmark och Finland

”Det är viktigt för oss, Bravida Cooling, att synas i de rätta kanalerna, dels för att  
attrahera nya medarbetare men även kunder och leverantörer. Kyla & Värme är specialiserade  
inom vår bransch och är aktiva med produktnyheter och reportage som gör sammanhanget  
relevant för oss att synas i. När vi annonserar i Kyla  &  Värme har vi möjlighet att nå våra  
olika målgrupper både digitalt och via den tryckta tidningen.”
- Marie Agélii, Marknadschef, Bravida Cooling

BRAVIDA COOLING

Ahlsell är den ledande distributören i Norden av installationsprodukter, verktyg och förnödenheter för installa-
törer, byggbolag, fastighetsskötare, industri- och kraftbolag samt offentlig sektor. Det unika kunderbjudandet 
omfattar över en miljon enskilda produkter och lösningar. Koncernen omsätter cirka 30 miljarder SEK. De  
tre huvudmarknaderna Sverige, Norge och Finland står för cirka 97 % av intäkterna. Med drygt 5 000 med- 
arbetare, över 200 butiker och tre centrallager förverkligar vi varje dag vårt kundlöfte: Ahlsell gör det enklare  
att vara proffs!

”För Ahlsell Ref är det viktigt att synas i de ledande kanalerna för vår bransch, därför är  
tidningen Kyla & Värme ett naturligt val för oss. Teknikutvecklingen går i rasande takt så det 
är viktigt att snabbt och effektivt nå ut med nyheter till våra kunder regelbundet, här passar 
Kyla & Värme in perfekt. Vi nyttjar tidningen för att presentera nya medarbetare, produkt- 
nyheter samt reportage om lyckade och intressanta projekt som vi har varit inblandade i. ”
- Johan Björn, Affärsområdeschef Ahlsell Ref

AHLSELL



ANNONSMATERIAL
Digitalt material enligt följande: Högupplösta pdf-filer med  
inbakade typsnitt. Exportera PDFer med PDF/ X4a.

Utfallande annonser ska ha en skärsmån på minst 3 mm utöver tid-
ningens yta, och en förskjutning av passmärken med minst 4 mm.

Exempel:  Helsida – 210x297 mm + 3 mm 
Halvsida – 105x297 + 3 mm

Använd ISO-standard ICC-profil för bestruket papper. För informa-
tion om färgstyrningspaket och ICC-profil, kontakta vår annonsav-
delning.

INDESIGNDOKUMENT
Dokumentet ska vara packat så digitala bilder, loggor och typsnitt  
osv följer med.

Bifoga en färgutskrift.

De medsända bilderna bör ha en inbäddad profil för att säkerställa  
att trycket blir som på en kalibrerad skärm.

Vi rekommenderar att behålla bilderna i RGB, gärna Adobe RGB.

Vill du konvertera bilderna till CMYK själv rekommenderar vi  
ISOcoatedv2eci.icc.

UTFORMNING AV ANNONS
För hjälp med utformning  av annons debiteras extra.

BETALNINGSVILLKOR
30 dagar netto.

Priser är angivna exlusive moms och  byråprovision.

ANNULLERING
Skriftligt meddelande senast 30 dagar före i utgivningsschemat 
angiven materialdag. Lämnas annonsmaterial så sent att annon-
sen ej kan införas i beordrat tidningsnummer, debiteras 50% av 
annonspriset.

ANSVAR FÖR FEL I ANNONS
För eventuell skada, som kan tillfogas annonsören eller annan per-
son genom att annons är felaktig eller ej blivit införd på begärd dag, 
ikläder sig tidningen ej något ansvar. Vid intelefonering av annons 
ansvarar tidningen ej för ev fel, ej heller för ev fel i annons, vars kor-
rektur godkänts av annonsör eller annonsbyrå. Tidningens ansvar 
för fel är begränsat till högst annonskostnaden.

MATERIALADRESS
E-post: annons@skvp.se

UPPLAGA
6 000 ex.

ANNONSAVDELNING
E-post: annons@skvp.se 

Telefon: 08-512 549 64 

Annonsansvarig: Karolina Sandell

Telefon: 08-512 549 51

E-post: karolina.sandell@skvp.se

Hemsida: www.kylavarme.se

VI HÅLLER DIG  
UPPDATERAD OM  
KYL- OCH VÄRME- 
PUMPSMARKNADEN
Följ oss på 

 @KylaVarme

 Kylaochvarme Johan Tegnelius,  
Redaktör
08-512 549 60
johan.tegnelius@skvp.se

Karolina Sandell,  
Prenumerationer och annonser

08-512 549 51
karolina.sandell@skvp.se

 Cecilia Branting
Nyheter och notiser

08-512 549 53
cecilia.branting@skvp.se


