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vores produkter er ikke kun kendetegnet af høj 
kvalitet samt 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.

produkterne er specielt designet og fremstillet for at  
imødekomme ønskerne fra dental- og medicobranchen. 

velkommen

alt samles og 
prøveopstilles 

inden 
afsendelse

dansk 
håndværk

vi skaber 
klinikker til tiden
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4 klinik

Climo er en kompetent leverandør af totalindretninger til klinik-
ker i europa. vores fokus ligger på godt design, funktionalitet 
og ergonomiske redskaber. hermed sikrer vi rammerne for et 
godt arbejdsmiljø. 

vi har mange års erfaring med at producere og udvikle special- 
inventar og vi er kendt for vores høje kvalitet og professionelle 
rådgivning.

klinik

vi leverer høj kvalitet 
som en selvfølge

vi skaber 
rammerne for 

velvære og 
arbejdsglæde
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6 klinik

vi har øje for detaljen samtidig med, at vi har fokUs på fUnktionaliteten

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.

inspiration 
og detaljer



7klinik

antibakteriel højtrYkslaminat
bakterier overføres direkte fra menneske til menneske via materialer, 
instrumenter og overflader. grundet bakteriernes øgede resistens over 
for antibiotika er smitterisikoen stor. kraftig rengøring er ikke nok til at 
reducere indirekte infektioner. via teknologien har man nu fremstillet 
en antibakteriel højtrykslaminat, der forhindrer spredning af bakterier. 
antallet af bakterier reduceres inden for 24 timer med 

ingrediensen som garanterer denne effekt er sølv. på overfladen 
af højtrykslaminaten er der indeholdt glasindkapslede sølv-ioner, 
der hæmmer og forhindrer skadelige bakterier i at blive spredt. 
den specielle imprægnering sikrer, at selv dybe prægninger i lami- 
naten blokeres for bakterier.

idet sølv-ionerne indkapsles allerede i produktionsprocessen, 
fremkommer den antibakterielle langstidsvirkning, som hverken kan 
fjernes, elimineres eller vaskes væk.

den bakteriedræbende effekt holder laminatens levetid.



8 klinik



megaspaCe

megaspace konceptet er resultatet af mange års 
erfaring og produktudvikling. organisering af instrumenter 
og materialer i et skabsmodul (workstation). 

mere plads på mindre plads. derfor er alt inden for 
rækkevidde.

optimal arbejdsmetode med hensyntagen til ergonomi.

megaspace har både dUo og solo funktionalitet.

vi prioriterer et tæt 
samarbejde mellem dig 
og vores speCialister

9klinik

fUnktionalitet
og design



10 klinik

vaske integreres i bordpladerne så rengøringen bliver lettere og bedre. 
vi kan levere enkeltvaske eller hele vaskemoduler i opstillingerne. 
vaskesektioner leveres i forskellige design alt efter funktion og krav.

skjUlt dispenser

fUnktionel og enkel



11klinik

teknisk indsigt og gedigent håndværk

hygiejneskabe findes i forskellige varianter og farver. 
dispenseren til vaske-, desinfektion- og hudpleje-
produkter er udviklet specielt til engangsemballage 
med doserventil. let, hurtig og enkel adgang til skabet 
sikrer høj brugervenlighed.



vi leverer kUndeorienterede løsninger
skabe til ting og skabe til sager. skabe i 
behandlingsrum. skabe i sterilisation. skabe 
til det sterile. skabe i skyllerum. skabe på 
gange. skabe i farver. skabe i køkkener. 
skabe på hjul. skabe til det hele, også det 
personlige.

skal dine skabe have jalousilåger eller almin-
delige låger, måske skal det være højglans – 
du ønsker – vi skaber! alle vores skabe leveres 
i den størrelse, der passer til din klinik og du 
vælger selv, om de skal monteres på sokkel 
eller væghænges.

12 klinik



individUel og
modUlopbYgget

der findes ikke to projekter, der er ens. derfor til-
byder vi, at være med i hele processen. lige fra 
projekteringsfasen til ”nøglen” afleveres til dig.

Uanset hvilken løsning, der vælges, er god 
service og kvalificeret rådgivning altid en del 
af samarbejdet med Climo.

13klinik



14 mobilskabe

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.

mobilskabe

mobilitet
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16 sterilisation

sterilisation

vi har sammensat vores 
prodUkter med UdgangspUnkt 

i vores mange gode
 erfaringer



17sterilisation

indretningen af sterilisationen er ganske naturligt 
meget vigtig. tingene skal være let tilgængelige 
og både ergonomi, fleksibilitet og arbejdsmiljø er 
faktorer vi, hos Climo, sætter i højsædet, når vi 
designer, udvikler og indretter.

sterilisationsindretninger fra Climo designes 
således, at krydskontaminering kan undgås.

ergonomi og 
arbejdsmiljø



sterilt og hYgiejnisk 
betYder jo ikke 

nødvendigvis kedeligt. 
en hYgiejnevenlig
bordplade kan da 
godt være rød...

gennemprøvet 
og holdbart

18 sterilisation



19sterilisation

Climo har siden 1973 leveret indretningsløsninger til tilfredse kunder overalt på jorden. 
afrika, amerika, asien, men primært i europa.

vi har specialiseret os i at udvikle helhedsløsninger, der kan tilpasses hver enkelt, men også 
tilpasset det globale marked. modulsystemerne er komplementære og logistisk opbygget. 
de opfylder kravene til et højt niveau af hygiejne, funktionalitet og fleksibilitet i det moderne, 
ergonomiske og fremtidssikrede arbejdsrum.



arbejdsglæde og personalepleje

vi er ds/en iso 9001 
certificeret og anvender 

ikke miljøbelastende 
stoffer i vor produktion.

20 sterilisation



21sterilisation

Climo tænker på alt – vores mål er at gøre dit arbejde lettere. 
vi skaber plads til udstyr og implementerer daglige rutiner i enhver
løsning. vi gør dit arbejdsmiljø overskueligt og rationelt samtidig
med, at det opretholder et æstetisk og stilrent ydre.

sans for detaljer



22 konsUltation



Climo leverer danskproducerede indretningsløsninger af en 
meget høj standard og lækkert design til blandt andet tand-
læger, læger, dyrlæger, laboratorier, hospitaler og kontorer.

du kan købe ”alt” til klinikken hos Climo. vi designer og pro- 
ducerer også køkken, bad, kantiner, kontor inventar og recep-
tions løsninger med samme høje kvalitets- og designpolitik.

Climo skaber den røde tråd og leverer en helhedsløsning til dig.

vi Yder en optimal serviCe
i hele proCessen

professionel
 rådgivning og 
proCesstYring

23konsUltation



24 laboratoriUm

laboratoriUm



25laboratoriUm

stemning og
arbejdsglæde

som kunde hos Climo bliver du tilknyttet én kontakt-
person. du slipper for at være kastebold mellem 
flere personer. det giver dig tryghed som kunde. 
din kontaktperson er hele tiden ajour på dit pro-
jekt, og sammen finder i den helt perfekte løsning.

det hele starter naturligvis med en samtale, hvor 
i får fastlagt behov og ønsker. rummets størrelse, 
materialevalg, farvevalg, budget m.m. 

når behov og ønsker er afdækket, udarbejder 
vi tegninger – også i 3d. det giver dig et godt 
indtryk af det endelige resultat, og du har mulighed 
for at komme med tilføjelser eller rettelser.



26 laboratoriUm

gennemrækningsskabe kan blandt andet benyttes ved vareudveksling mellem to 
rum. det kan for eksempel være mellem gang og skyllerum eller operationsafsnit. 
vores løsninger tilpasses altid den enkelte kliniks individuelle behov. der er jo ikke 
to mennesker, der er ens, så hvorfor skulle der være to ens klinikker?

sans for detaljer

velvære og 
engagement



27laboratoriUm

vi leverer møbler, der holder længere end forventet

www.cLimo.DK



28 Climo a/s

Climo a/s blev grundlagt i 1973 og har siden da leveret 
klinikinventar til både danske som vesteuropæiske tandlæ-
geklinikker. 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 individu-
elle 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 kvali-
tetsstyring. 

vi er ds/iso 9001certificerede og går aldrig på kom-
promis. vi ønsker jo også, at vore kunder i fremtiden vil 
melde tilbage, at de har truffet “det perfekte valg”.

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 showro-
om, og altid står klar til en snak med dig om dine ønsker 
og behov. vi deltager også i diverse messer i såvel dan-
mark som i resten af europa, hvor det er muligt at møde 
os og få en snak om vore produkter og dine muligheder.

Climos løsninger findes overalt i nordeUropa 
- blandt andet hos tandlæger, klinikker, reCeptioner og kontorer.



29Climo a/s

Climo
siden 1973

vi er stærkt fokUseret 
og engageret i vores 

rådgivning



30 hospital



31hospital

stilren og 
elegant

fleksibel og kUndetilpasset

for et helt perfekt resultat kan vi anbefale vore samvit-
tighedsfulde montører og samarbejdspartnere. 
de er fortrolige med vore produkter og sikrer dig en 
hurtig og præcis montage af inventaret.

vi ser mulighederne – tag os med på råd før du sætter 
den første streg.



32 veterinær

vi og vores prodUkter 
har bevist vores værd, 

kvalitet betaler sig

veterinær

Climo er 100% danskejet og alle møbler bliver fremstillet på 
vores fabrik i hobro. alle produkter prøvesamles og kontrolleres 
inden afsendelse. dette sikrer en fejlfri leverance og hurtigere
montage hos dig som kunde.



33veterinær

stemning og 
arbejdsglæde

Smilet
det koster intet, men betyder en masse. det beriger den, der modtager det uden at gøre dén fattigere, som giver det.

det sker i et sekund, men erindringen om det kan i givet fald vare evigt. ingen er så rig, at han kan undvære det.
det giver hvile til den trætte, lys til den skuffede,solskin til den bedrøvede

og er naturens bedste medicin, når det går dårligt. dog kan det ikke købes, lånes eller stjæles,
for det er noget, der ikke er til nogen verdens nytte, medmindre det bliver givet væk.
hvis en mand på grund af overvældende travlhed er for træt til at give dig et smil,

så giv ham et af dine, for ingen trænger så meget til et smil som den, der ikke har noget smil at give.
  

Anonym



34 veterinær

vi leverer en løsning 
Uanset hvilket nYt behov 

der måtte opstå



køkken/bad

35køkken & bad
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37køkken & bad

stilren og 
elegant

vi opfYlder dine drømme

som privatperson er du også velkommen hos Climo. 
vi er ikke din typiske leverandør af køkken eller bad, 
men en voksende efterspørgsel efter specialdesignede 
elementer gør, at vi i dag leverer flere og flere køkkener 
og badarrangementer samt boliginventar til private.

ved valget af Climo køber du kræs til den kræsne. 
produkter, hvor materialer og finish er i orden, og hvor 
du sammen med vores designer finder lige præcis det, 
der passer til din smag, i vort store udvalg af farver og 
materialer.



38 køkken & bad

vi designer og producerer for at tilfredsstille den enkelte 
kunde. du skal have det du vil have, og kvaliteten skal 
være helt i top - selvfølgelig.

god service og kvalificeret rådgivning er altid en del af 
samarbejdet med Climo.
 

vi designer 
skræddersYede løsninger, 

der matCher dine mål



39køkken & bad

vi samarbejder med flere arkitekter, som alt 
afhængig af projektets omfang og kompleksitet 
også vil være involveret i processen.



40 køkken & bad

skønne omgivelser
gør glad

vi udvikler funktionelle og fleksible løsninger i et 
moderne design, som opfylder tidens krav.

vi skaber en helhedsløsning, der er tilpasset netop 
dine individuelle behov og ønsker. 



41køkken & bad



42 kontor

kontor

trendY og 
topmoderne



43kontor

kontormiljøer er også en del af Climos produktporte- 
følje - både som standardprodukter og specialde-
sign. du kan få det, som du ønsker, og vil du gerne 
have skrivebordet eller skranken med hæve-/sænke-
funktion, er vi naturligvis også leveringsdygtige. 

du er naturligvis altid velkommen til at besøge vores 
showroom, så du ved selvsyn kan konstatere det 
høje kvalitetsniveau på vore produkter.

velvære og 
engagement



44 kontor

blandt 
de bedste

vi sætter kUndetilfredshed 
i højsædet og leverer altid varen 

til aftalt tid

vi er ds/iso 9001
certificerede og går aldrig 
på kompromis. vi ønsker 
at vores kunder også i 
fremtiden vil melde tilbage, 
at de har truffet 
“det perfekte valg”.



45reCeption

Climo a/s er specialist i fremstilling af receptionsskranker, så 
mange steder er et produkt fra Climo det første, man møder. 

Climo tilbyder ”full-service”. fra indretningsrådgivning, 
visuelle designforslag via 3d tegninger som beslutningsgrundlag, 
til afsluttende opstilling og montering.



46 reCeption

det skader jo ikke, at det også ser lidt godt Ud

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.

æstetisk 
og smUkt



47reCeption

tag pænt imod dine kunder. til enhver klinik, konsultation 
eller forretning hører en reception, hvor du kan byde dine 
kunder eller klienter 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 bestem-
mer - mens vi er med på råd.
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inden for kontorinventar er receptionsskranker den 
dominerende produkttype, men der leveres naturligvis 
også matchende tilbehør, såsom edb arbejdspladser, 
skriveborde, reoler, skabe mv.

design og fUnktionalitet 
går hånd i hånd med en 

løsning fra Climo

ta’ pænt imod 
dine kUnder

49reCeption



specialfremstillet kontorinventar, receptionsskranker og garderobeløsninger, 
er nogle af de produkter, der kendetegner Climo office serien. i galleriet findes 
mange eksempler på skræddersyede løsninger, men vi er naturligvis klar 
med forslag til netop dit ønske. kontakt os gerne telefonisk eller pr. e-mail
- vore designere og sælgere er altid klar til at hjælpe dig.

design og håndværk

50 reCeption



vi leverer møbler, der holder længere end forventet

din drøm
 er vores mål

51reCeption

vi leverer et nøglefærdigt miljø, 
dU skal bare selv sætte tingene 

på plads i skabene
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