


I dag plåtkanal plus isolering

• Behov av en mera transportvänlig produkt.

• Måste vara obrännbar.

• Måste totalt sett innebära mindre kostnader.

• Får gärna bidraga till ett hållbart samhälle.



Climate Recovery AB i korthet

• Startades av Peter Wallin och Göran Bernhardsson 
(Grundade Pluggit). 

• Utvecklat Climate Recovery kanalsystem från återvunnet 
glas.

• Utvecklat produktionsmaskiner.

• Har byggt  produktion i Kalmar. (Yta 2000+m2)

• Levererat säljbara produkter sedan början av 2016.

• Installerat ca 200 projekt spritt över Belgien, 
Nederländerna, Tyskland, Danmark, Norge, Polen, 
Frankrike, Österrike och Sverige.

• Är ett entusiastiskt team på knappt 10 personer plus 
produktion.

• Bygger produktion i Polen.



Climate Recovery Kanal System 



Climate Recovery

levereras i ”platta paket”

Tar liten yta på lagret och lätt att lagra på installationsplatsen

90m kanal 

Garanterat rena kanaler fram till montage!



💰 Rund och rektangulär



Montagetider (enl. Bravida mfl.)

• Själva montage tiden samma som för cirkulär kanal 

men då färdigisolerad. Dvs. desto svårare isolering, 

desto svårare montage, desto större kostnadsvinst.  

• Besparingen i arbete, förutom isoleringsarbetet, är 

hantering av material och verktyg.

200 meter 

kanalisation för 

ett kontorsplan i 

Holland



Enkelt Montage

Längdkapning av kanaler Plug and play



När?
1. ❄️ Vid kyld tilluft – färdigisolerat

2. 🙏 Vid renoveringar och anpassningar –
Flexibelt och enkelt.

3. 🔇 Vid ljud och överhörning –
Ljudabsorberande

4. ♻️ När miljön spelar roll – Återvunnet glas 
och upp till 80% lägre CO2 utsläpp per m2 
kanalyta

5. 💰 Där energin spelar roll
Ø315 med bygghöjden 225mm



❄️ Kyld tilluft

• Färdig isolerat kanalsystem

• 30mm isolering (motsvarar ca 

45mm)

• Ångtät insida och utsida.

• Isoleringsentreprenaden faller 

bort.

• Halva vikten.

• ”Inga” tunga lyft.

• Enklare materialhantering och 

montage.

• ”Inga” blödande händer

• ”Ingen” överhörning. 

• ”Inga” ljuddämpare. 

• ”Inga” måleriskador

• ”Tyst” arbetsplats



❄️ Kalmar, Sverige

• Ø200

• Displayinstallation visar:

• CR tack vare:

– Lätt att installera i delvis 

färdigbyggd lokal.

– Ingen överhörning

– Synligt montage



❄️ Rotterdam, Holland

• Ø200

• Mobil ”medical trailers 

for refugee aid”

• CR tack vare:

– ”Lightweight” (300 kg 

besparing jämfört med 

Spiro)

– Litet utrymme

– Spara takhöjd

– Inga vibrationer



❄️ Bravida, Varberg

Nybyggnation

Kontor

Kyld tilluft

Ljuddämpning



🙏 Renovering och anpassning
• Kanal anpassningsbar till givet 

utrymme.

• Kan från rund formas 

rektangulär.

• Kan riktningsändras utan 

formstycken.

• Kan vikas in ovan innertak.

• Kan kapas på plats med kniv.

• Halva vikten.

• ”Inga” tunga lyft.

• Enklare materialhantering och 

montage.

• ”Inga” blödande händer

• ”Ingen” överhörning. 

• ”Inga” ljuddämpare. 

• ”Inga” måleriskador

• ”Tyst” montage





🙏 Köpenhamn, Danmark

• Ø250

• Kontorsbyggnad i drift

• CR tack vare:

– Lätt att installera i 

färdigbyggd/inredd lokal.

– Möjligheten att kombinera 

med befintliga Spiro

system

– Lite städjobb.

– Tyst montage



🙏 75 villor Bravida, Mölndal

• Svårt att komma åt att 

isolera

• 1 timmes montage istället 

för 8

• Ljud



🔇 Ljud och Överhörning

• Ersätter ljuddämpare.

• Tunga lyft försvinner

• Säkerhet mot 

överhörning.

• Sparar plats

• Inga vibrationer



🔇 Flera rum på samma sträng



Utmärkelser – Vinnare IEX 2016
Mest Innovativa Produkt



Utmärkelser – Vinnare 

Global  Insulation product of 2017



♻️ På goda grunder

”Men om endast ett system ska väljas 

tycker författarna att system Alternativt 

kanalmaterial är en naturlig väg att gå, 

ingen ny projektering är nödvändig, 

inga frånsteg från krav och 

rekommendationer samtidigt som 

belastning av CO2-ekvivalenter 

minskar jämfört med 

Referenssystemet.”



Circle House - Cirkulärt Byggprojekt



Climate Recovery som Cirkulär 

lösning!  




