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Kima
– ett svenskt företag med mer än 40 års
erfarenhet av värmekablar.
Kima är idag en av de ledande producenterna av värmekablar och värmeelement i Norden.
Vi arbetar med hela världen som arbetsfält och största delen av försäljningen sker i Norden,
Europa och Ryssland. Våra värmekablar håller allra högsta kvalitet och användningsområdena
blir därför många. Den vanligaste värmekabeln är förstås den du väljer att installera i din
bostad, som värmekälla i golvet!
Kimas kunder finns i många olika branscher, varför vi måste vara lyhörda och flexibla för att
hitta lämpliga, kundanpassade lösningar. Visste du att det finns värmekablar i t.ex. din bilstol
eller i ditt kylskåp? Kima levererar även värmekablar som bl.a. används som frostskydd i
vattenrör eller i stuprör för att förhindra isbildning samt värmekablar för snösmältning av tak.
Många kunder och återförsäljare runt om i världen har valt oss som partner, inte enbart för
våra kvalitetsprodukter och generösa garantier, utan även för vår höga service- och leveransförmåga. Vårt mål är ett långsiktigt samarbete; som en kvalificerad och erfaren leverantör!
Kima är certifierat enligt ISO9001.
Du hittar våra återförsäljare på www.kima.se

VÄRMELEDAREN

Golvvärme
– utan elektromagnetiska fält.
Ett enkelt val.
Om du har gått barfota på ett kallt klinkergolv så vet du vilken obehaglig känsla som sprider sig i
kroppen. Varma, sköna golv är något vi alla vill ha för att uppnå välbefinnande och komfort.
Kimas värmekabel passar både för klinkers och trägolv, inomhus eller i uterummet. Golvvärme är
dessutom en av de mest effektiva och ekonomiska uppvärmningsmetoderna. I ett välisolerat hus
behöver golvet aldrig vara mer än 2 - 3 grader varmare än den rumstemperatur du önskar. Termostaten
styr värmegolvet så att det håller en behaglig rumstemperatur samtidigt som du sänker din energiförbrukning. Kima producerar värmekablar, som är helt fria från elektromagnetiska fält och är lätta och
billiga att installera. Ett enkelt val!
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Frostskydd
– håller frost och is borta från rörledningar!
Säkert, enkelt och bekvämt.
Kima producerar två olika typer av värmekablar för frostskydd; serieresistiva och självbegränsande
värmekablar. Dessa används ofta vid installationer t.ex. i sommarstugan, i vatten- och rörledningar,
i garaget eller i brunnen och styrs vanligtvis med en termostat. Med en serieresistiv värmekabel får
du en värmkabel som ger en konstant värme och som dessutom har en mycket lång livslängd.
Den självbegränsande värmekabeln medger en mer flexibel installation, eftersom den fritt kan
längdanpassas efter ditt behov.
Kima erbjuder även en färdigmonterad produkt som i första hand används vid tillfälliga installationer, Kima Plug-In! Kimas kablar är energisnåla och godkända för montering i dricksvatten
enligt Boverkets byggregler. Säkert, enkelt och bekvämt!
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Isfritt
– tar bort istapparna för gott!
Tryggt och säkert.
Det händer varje år att istappar och snö faller ner från hustak och skadar personer, fordon eller
egendom. Som fastighetsägare har du ansvar för de skador som uppkommer och måste därför
avlägsna is från tak, hängrännor och stuprör. Med hjälp av Kimas värmekabel, med styrutrustning
och isvarnare, löser du isproblemet även under långa, kalla vintrar. Med en enkel och billig
installation äventyrar du inte säkerheten!
Kima producerar även värmekablar för snösmältning, som håller dina uppfarter, lastramper, gångbanor och trappor snö- och isfria under vinterhalvåret. Tryggt och säkert!
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Industri
– kunskapen gör skillnaden.
I vardagen möter du Kimas värmekabel när du sätter dig i det sköna uppvärmda bilsätet på
vintern, eller när du tar den varma handduken från handdukstorken i badrummet. Kimas
värmekablar och värmeelement bidrar till att hålla igång produktionen i många industrier
och användningsområdena blir allt fler. Trögflytande vätskor blir mer lättflytande, fukten
hålls borta från svåra utrymmen, tjälen begränsas på utsatta platser, pumpar och industriutrustningar behöver hållas varma för att klara sin funktion.
Tack vare vår ständiga produktutveckling och mångårigt tekniskt kunnande kan vi tillgodose
industrins krav på nya och skiftande lösningar. Kunskapen gör skillnaden!
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Betong
– kvalitetsgjutning. Tid är pengar.
Vid betonggjutning hålls härdningsprocessen igång med hjälp av värme. Under den varma delen
av året fungerar härdningsprocessen ofta automatiskt, men så snart det blir kyligare krävs tillsatsvärme i form av en värmekabel. Kimas värmekabel startar och underhåller härdningsprocessen så
att ett fullgott resultat med hög betongkvalitet erhålls. Kimas värmekabel ger möjlighet till
byggnation under hela året, utan att ge avkall på kvalitet och byggtakt. Tid är pengar!
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KIMA Heating Cable AB
Dragarevägen 5
Box 2024
281 02 Hässleholm
Tel 0451-38 30 60
Fax 0451-841 22
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