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DET PERFEKTE VALG
K O N S U LTAT I O N
TA N D B E H A N D L I N G S R U M
TEKNIKRUM
L A B O R AT O R I U M
FORBEREDELSESRUM
RECEPTION
PERSONALERUM
KØKKEN
BAD

VELKOMMEN

ALT SAMLES OG
PRØVEOPSTILLES
INDEN
AFSENDELSE

VI SKABER
KONSULTATIONER
TIL TIDEN

Vores produkter er ikke kun kendetegnet af høj kvalitet
og funktionalitet, men også af et smukt design og hensynene til såvel det sterile miljø og den sikkerhed, der skal
være for personalet.
Vores medarbejdere arbejder for at levere fejlfrie produkter til dig og vi arbejder med en 0-fejl tolerence og
har derfor helt naturligt valgt at være ISO 9001 certificerede.

DANSK
HÅNDVÆRK

Produkterne er specielt designet og fremstillet for at imødekomme ønskerne fra veterinær-, dental- og medicobranchen.

KONSULTATIONEN

VI SKABER
RAMMERNE FOR
VELVÆRE OG
ARBEJDSGLÆDE

VI LEVERER HØJ KVALITET
SOM EN SELVFØLGE

Climo er en kompetent leverandør af inventar til sundhedssektoren i Europa. Vores fokus er baseret på godt design, funktionalitet og ergonomisk interiør. Vi sikrer rammerne for et godt
arbejdsmiljø.
Vi har over 40 års erfaring med at producere og udvikle specialinventar og vi er kendt for vores høje kvalitet og professionelle
rådgivning.

KONSULTATIONEN
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KONSULATIONEN

TANDBEHANDLINGSRUMMET

GENNEMPRØVET
OG HOLDBART

Dentalkonceptet er resultatet af mange års erfaring og produktudvikling. Organisering af instrumenter og materialer
sikrer mere plads på mindre plads. Optimale arbejdsmetoder med hensyntagen til ergonomi.

TANDBEHANDLINGSRUMMET
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MOBILSKABE

MOBILITET

Hos Climo finder du et stort sortiment af mobilskabe. De findes
i mange forskellige størrelser og farver samt med et utal af
funktionsmuligheder. Ja, du kan få næsten alt, hvad hjertet
begærer - og kvaliteten er i top.
Vi leverer kvalitetsprodukter af samme høje standard hver
gang. Det er en af grundene til, vi har valgt at være DS/EN
ISO 9001 certificeret.
Vi vil være DIN foretrukne samarbejdspartner.
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MOBILSKABE

TEKNIKRUMMET OG LABORATORIUMET

STEMNING OG
ARBEJDSGLÆDE

Indretningen af teknikrummet og laboratoriumet er ganske naturligt meget vigtig. Tingene skal gøres let tilgængelige og både
ergonomi, fleksibilitet og arbejdsmiljø er faktorer vi sætter i højsædet, når vi designer, udvikler og indretter.
Teknikrums- og laboratoriumsindretninger fra Climo designes således, at krydskontaminering kan undgås.

TEKNIKRUMMET OG LABORATORIUMET
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CLIMOS LØSNINGER FINDES OVERALT I NORDEUROPA
- BLANDT ANDET HOS TANDLÆGER, DYRLÆGER, KLINIKKER, RECEPTIONER OG KONTORER.
Climo A/S blev grundlagt i 1973 og har siden da leveret
klinikinventar til både danske som vesteuropæiske tandlægeklinikker. Gennem årene er såvel produktprogram som
kundekreds udvidet, og vi leverer i dag vore løsninger til
både tandklinikker, dyrlæger, almen praktiserende læger,
hospitaler, fysioterapeuter samt private, der vil have et nyt
køkken eller badeværelse i høj kvalitet. Vi fører eksklusive
standardprogrammer, men laver i høj grad også individuelle løsninger – tilpasset dig og dine ønsker.
Når vi kan tillade os at kalde Climo “det perfekte valg”
skyldes det i høj grad vores stærke og certificerede kvalitetsstyring.
Vi er DS/ISO 9001certificerede og går aldrig på kompromis. Vi ønsker jo også, at vore kunder i fremtiden vil
melde tilbage, at de har truffet “det perfekte valg”.
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CLIMO A/S

Climos designere og produktudviklere arbejder hvert år
med ét mål for øjet. Inventaret skal til stadighed blive mere
funktionelt og hygiejnisk. Detaljerne skal være i orden og
helheden skal være en fryd for øjet.
Med Climo A/S som leverandør af klinikinventar vælger
du en pålidelig samarbejdspartner, der med sine mange
års erfaring har et solidt indblik i din verden og dine
behov. Vi kender dine arbejdsgange og dine rutiner, og
det indarbejdes i vore produkter. Når vi har mulighed for
at gøre din arbejdsdag lettere, kan vi jo lige så godt gøre
det.
Climo A/S holder til i Hobro, hvor vi har et stort showroom, og altid står klar til en snak med dig om dine ønsker
og behov. Vi deltager også i diverse messer i såvel Danmark som i resten af Europa, hvor det er muligt at møde
os og få en snak om vore produkter og dine muligheder.

RECEPTIONEN

TA’ PÆNT IMOD
DINE KUNDER

Tag pænt imod dine kunder. Til enhver klinik eller hospital
hører en reception, hvor du kan byde dine kunder velkommen. Det kan være en mindre skranke eller en større
forkromet løsning. Som det altid gælder med et produkt
fra Climo, så er det dig, der bestemmer - mens vi er med
på råd.

RECEPTIONEN
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DIN DRØM
ER VORES MÅL

Vores skranker produceres og tilpasses dit lokale 100%.
Højde, bredde, farver, materialer - listen af muligheder er
uendelig. De kan endda leveres med elektrisk højdejusterbart arbejdsbord.
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RECEPTIONEN

ANDRE RUM
KØKKEN

KONTOR

OMKLÆDNING

GARDEROBE

LAGER

Med 40 års erfaring og massevis af referenceprojekter viser Climo
sin styrke i markedet.
Climos kompetencer og indsigt muliggør, at vi kan yde professionel
rådgivning og afdække dine behov. Vi leverer løsninger skabt med
dansk håndværk, perfektion, design og kvalitet i værktøjskassen.

VI HAR ØJE FOR DETALJEN SAMTIDIG MED, AT VI HAR FOKUS PÅ FUNKTIONALITETEN
ANDRE RUM
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