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Beställ vår nya
produktkatalog på 

info@ezze.se

EZ-Pem 
20 mm–63 mm 

NY

produal.se

Bättre  
fastighets- 
automation
Produals produkter mäter temperatur, 
fukt, ljus, tryck, lufthastighet, flöde och 
koldioxid – kort sagt allt som behöver 
mätas i en fastighet.

Produkterna passar ihop med de flesta 
styrsystem.

Produal skapar inomhusklimat som gör  
att människor trivs och mår bra.

Logstor köper Powerpipe
Logstor med huvudkontor i 
danska Løgstør förvärvar Po-
werpipe Systems, en svenskba-
serad leverantör av förisolerade 
rörsystem. Powerpipe i Hisings 
Kärra norr om Göteborg omsat-
te 2014 cirka 330 miljoner kro-
nor. Båda varumärkena kommer 
behållas och kommer inte att 
innebära förändringar inom or-
ganisationen. Förvärvet ska 
godkännas av berörda konkur-
rensmyndigheter och parterna 
har kommit överens om att inte 
avslöja köpesumman. Logstor 
ägs av Imtech Nordics nye ägare, 
riskkapitalbolaget Triton.

Grundfos lönsamhet 
vände uppåt
Danska Grundfoskoncernen om-
satte 11,9 miljarder danska kro-
nor under årets sex första måna-
der, jämfört med 11,1 miljarder 
kronor under samma period för-
ra året. Lönsamheten ökade till 
628 miljoner danska kronor. Där-
med klarade Grundfos målet att 
vända den sjunkande lönsamhe-
ten under de senaste fyra åren. 
Det ä r särskilt USA som bidragit 
till omsättningsökningen med en 
försäljningstillväxt på 15 procent 
på den lokala marknaden, med-
an Europa ”ligger stabilt med 
måttlig tillväxt och ökande mark-
nadsandelar”, enligt ett press-
meddelande från Grundfos.

Bravida fortsätter på 
Facebook i Luleå
Bravida tar ett helhetsansvar 
som generalentreprenör vid 
uppförandet av de kommande 
datahallarna C och D i den andra 
byggnaden vid Facebooks data-
center i Luleå. Projektet skapar 
arbetstillfällen för mer än hund-
ra personer.

Stort sjukhusprojekt för ÅF
ÅF har ingått ett avtal med Regi-
on Skåne om utvecklingen av 
framtidens sjukhus i Malmö. ÅF 
bidrar med ledande kompetens 
och projekterar tekniska instal-
lationer i sjukhusets nya centra-
la vårdbyggnad. Ordern värde-
ras till 35 miljoner kronor. 
Utvecklingen av Malmö  sjukhus-
område omfattar en ny huvud-
byggnad på cirka 70 000 m², pro-
visoriska ersättningslokaler, ny 
försörjningsbyggnad samt ny in-
frastruktur i form av kulvertar 
för transport och teknik.  


