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Der var engang - faktisk i 1989 - da 
startede John Anderberg egen for-
retning i beskedne lokaler på privat-
adressen i Slagelse, med befugtning og 
affugtning. Det var starten på en 
længere karriere der bl.a. medførte 
udvidelser i flere omgange og opførelse 
af egen bygning på Japanvej i Slagelse. 

Dansk Indeklima A/S
I 2007 solgte John firmaet til en af sine 
medarbejdere. Samtidig gik John og Lars 
Anderberg sammen om at føre det 
tidligere Dansk Indeklima A/S, fra Ishøj 

videre, men nu under navnet  
Anderberg Klima A/S.  Telefonnummeret 
43 999 888 som stammer fra Ishøj-
tiden, er bibeholdt selv om adressen i 
dag er Teglværksvej, 4200 Slagelse.

3 generationer
Lars Anderberg - som er Johns søn - 
havde da været tilknyttet firmaet i 
gennem en længere årrække med 
speciale inden for varmepumper, 
klimaanlæg og befugtning. Han er nu 3. 
generation i Anderberg dynastiet idet 
Lars’ farfar Erling L. Anderberg startede 

egen virksomhed i Slagelse i 1955 hvor 
han drev en maskinfabrik først i 
Løvegade og senere på Strudsbergsvej, 
Slagelse med produktion af 
adsorptionstørrere til trykluft og 
atmosfærisk luft, ventilation, klima- og 
befugtningsanlæg.  Det var også Erling 
Anderberg som for mere end 45 år 
siden bragte de første elektriske damp-
befugtere til Danmark. Et fremskridt 
som var til at få øje på med tanke på de 
ofte uhygiejniske luftvaskere som man 
betjente sig af indtil da.

Anderberg Klima - historisk set

LARS OG JOHN ANDERBERG - HER 
FANGET INDEN DE LØBER HVERT 
TIL SIT, SERVICE OG SALG. 
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Anderberg Klima er således på banen med et fuldt program til løsning 
af alle typer indeklimaproblemer. 
Programmet omfatter følgende produkter:

• Dampbefugtere, (elektrodeprincippet) fra Nordmann i Schweiz 
• Dampbefugtere, (varmelegemeprincippet) fra Neptronic i Canada
• Dampbefugtere, (naturgasfyret) fra Neptronic i Canada
• Adiabatiske befugtere fra JS Humidifiers, UK
• Adsoptionsaffugtere til køle-, og lagerrum, medicinalindustri, 

korrosionsbeskyttelse
• Kondensaffugtere til fugtige kældre, vandskader, byggeudtørring

Yderligere info. Kryds i nr. 5

Et fuldt program inden for befugtningsanlæg

Nordmann RC4/DC4 for 4 kg damp pr. time

Nordmann RC4 rumbefugtning

Denne dampbefugter, der arbejder efter 
elektrodeprincippet,  bruger alm.  vandværksvand 
og kan placeres direkte i rummet som skal 
befugtes. Takket være den indbyggede 
rumventilator kan den bruges hvor der ikke er 
ventilationsanlæg som f.eks. i mindre:

• Museer og kirker
• Laboratorier og testrum
• Køle- og lagerrum 
• Kontorer

Takket være et kompakt og stilfuldt design passer 
den ind alle steder.

Yderligere information. Kryds nr. 2

Nordmann DC4 kanalbefugtning

Nordmann DC sender dampen direkte ind i 
kanalsystemet via dampslange og dampfordeler.

Enkel betjening (begge modeller)
På det store display i Nordmann RC4/DC4 aflæses 
alle kontrolværdier og relevante informationer. De 
ønskede værdier justeres enkelt via menuen i klar 
tekst.

• Økonomisk og driftsikker
• Enkel vedligeholdelse
• Skjulte installationer
• Intet vandbehandlingsanlæg
• Indbygget modulerende regulator

Yderligere information. Kryds i nr. 2
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IQAIR 

Denne luftrenser fra IQAir i Schweiz er 
simpelthen den mest prisbelønnede og 
testede luftrenser i verden. 

Med vor partikeltæller vil vi gerne 
demonstrere hvor fantastisk den virker.

Der er 4 forskellige modeller alle med 
HEPA filtre, :

• HealthPro 150

• HealthPro 250

• CG MulitGas

• Dental Pro (tandklinik, tandteknik)

Yderligere info. Kryds i nr. 6

PH15/28

PH15 og PH28 er to kraftfulde 
maskiner velegnet til:

•  Befugtning op til 2,7 liter per time

•  Luftrensning, fjerner pollen, støv m.m
Begge maskiner fås med manuel eller 
automatisk vandpåfyldning. 

Speciel velegnet til:

• Museer, gallerier, kontorer, papirlager

• Tobakslagre, Walk-in-Humidors

Yderligere info. Kryds i nr. 7

RYGEKABINE

Anderberg Rygekabiner sørger får at 
ikke-rygere og rygere kan være i samme 
lokale uden at genere hinanden.

Rygekabinen er et flot møbel i bøg og 
glas, der kan placeres hvor som helst i 
lokalet. Den kræver blot en 230V 
stikkontakt. Skal ikke tilsluttes kanaler.
Rygekabinen er beregnet for 4 
personer. Enkel filteskift.

Mål B x D x H: 2000 x 1100 x 2245 mm 

Yderligere info. Kryds i nr. 9

Luftrensning med/uden befugtning
Anderberg Klima har løsningerne til rensning af luften indendøre 
samt til befugtning af mindre rum. Programmet består af følgende 
produkter:

Besøg WEB-shoppen
www.anderbergklima.dk
og læs bl.a. om lugtsanering

I vores web-shop finder du blandt 
andet små kontorbefugtere, 
affugtere, og luftrensere.

Som noget nyt kan vi nu også tilbyde 
en række modeller til lugtsanering, i 
form af små luftrensere som virker 
ved produktion af ozon.

Der findes forskellige størrelser og 
de finder anvendelse inden for så 
forskelligeartede brancher som:
- Hotelbranchen
- Bilplejebranchen
- Skadeservicevirksomheder
- Boligforeninger

Ozon (O3) har den egenskab at det 
nedbryder organiske organismer og 
renser derved biler, hotelværelser 
m.m. for en lang række uønskede 
lugte, så som:

- Tobakslugte
- Brand- sod- og røglugte
- Mug- og skimmellugte

Yderligere info. Kryds i nr. 8

Lidt om Ozon - O3
Ozon findes i naturen, dels som et 
beskyttende lag mod ultraviolette 
stråler i stratosfæren dels som 
jordnær ozon i atmosfæren. 

Tit og ofte bliver ozon nævnt i 
miljøsammenhænge; som udtynding 
af ozonlaget og forøget indhold af 
ozon i jordnære omgivelser. Faktum 
er at ozon faktisk anvendes til at 
desinficere luft og vand med og 
anvendes desuden i en lang række 
industrielle processer så som 
blegning af papirmasse. Ozon er et 
meget aktivt molekyle som er 
eftertragtet for sin stærkt 
oxyderende evne.  At anvende ozon 
til rensning er en vel afprøvet teknik.
Ozon er et tri-atomart iltmolekyle 
dvs. O3 der naturligt findes i moder 
naturs kredsløb. 

http://www.anderbergklima.dk
http://www.anderbergklima.dk


FUJITSU  - WATERSTAGE 
LUFT/VAND VARMEPUMPE

Effektiv varmepumpe til boligopvarmning 
samt opvarmning af varmt vand. 

Varmepumpen er miljøvenlig med en stor 
COP værdi der ligger mellem 2,20 og 
4,46 afhængig af ude- og fremløbs-
temperaturer.

Varmepumpens COP værdi er naturligvis 
bedst i huse med gulvvarme.

Støjniveauet er ekstremt lavt takket være 
pumpens specielle opbygning og inverter-
teknologi, som reducerer lydniveau og 
forlænger varmepumpens levetid.

Indbygget varmelegeme som ekstra 
sikkerhed. Styring efter udetemperatur.

http://youtu.be/3ZC5uxorglo

Yderligere information. 
Kryds i nr. 12

LAVE DRIFTS-
OMKOSTNINGER

LAVT STØJNIVEAU

LANG LEVETID

UDETEMPERATURER 
NED TIL -20º 

HØJ COP VÆRDI

Anderberg Klima A/S - Teglværksvej 8B - 4200  Slagelse  - Tlf. 43 999 888 - anderbergklima.dk

Varmepumper og klimaanlæg fra Fujitsu
Sammen med Fujitsu har 
Anderberg Klima gennem årene 
leveret mange anlæg til:

• Serverrum, kontorer, 
butikker, tavlerum m.m.

• Luft/Luft varmepumper til 
fritidshuse, kontorer

• Luft/Vand varmepumper til 
helårshuse, virksomheder 
m.m.  (se ovenfor)

• Jordvarmeanlæg til helårshuse 

Yderligere info. 
Kryds i nr. 11

Den nye Fujitsu luft/luft 
varmepumpe type Nordica er  
udviklet specielt til det 
nordiske klima - især med 
henblik på korrekt afrimning.
Anlægget er lydsvagt, selv på 
det højeste kapacitetstrin. 

ASYA09LEC ASYA12LEC

Køle/opvarmningseffekt 3,2 / 4,5 kW 3,9 / 5,6

Energieffektivitet COP 4,27 4,12

Lydeffektniveau, indedel 21, 33, 38, 43 21, 33, 38, 43

Mål Inde-/Udedel HxBxD 260 x 790 x 202 / 540 x 790 x 290 mm260 x 790 x 202 / 540 x 790 x 290 mm
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http://youtu.be/3ZC5uxorglo
http://youtu.be/3ZC5uxorglo

