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Af Charlotte Vilsholm
chav@di.dk

Hos kølevirksomheden UniCool
A/S ser man kølemarkedet i et glo-
balt perspektiv. For hvorfor kun
satse på Bagsværd og omegn, når
efterspørgslen på køleløsninger af
høj kvalitet er voksende ude i ver-
den? For UniCool A/S kommer det
både det hjemlige firma og de
danske kunder til gode, at man og-
så er aktiv på de udenlandske
vækstmarkeder. 

EUROPÆISK KVALITET
Virksomheden har blandt andet

succes med sine aktiviteter i Øst-
afrika. Her har UniCool A/S tre
datterselskaber i henholdsvis 
Tanzania, Kenya og Rwanda. Via
disse datterselskaber sælger virk-
somheden teknikløsninger til kun-
der i hele Østafrika. Komponen-
terne til systemerne kommer for-
trinsvist fra Danmark, Tyskland,
Frankrig og Italien, men løsnin-
gerne designes og bestilles med
udgangspunkt i Bagsværd-virk-
somhedens know-how og høje tek-
niske ekspertise. Når et system er
designet, bestilles de enkelte kom-
ponenter, der derefter sendes de til
de kundernes sites i Afrika, hvor
systemerne monteres af medarbej-

derne fra UniCools lokale selska-
ber. Resultatet er løsninger med
høj europæisk kvalitet til lokalt
konkurrencedygtige priser, og det
efterspørges mange steder. For ny-
lig har UniCool A/S således op-
nået flere ordrer fra FN i Afrika -
blandt andet fra UNDP – hvor man
har leveret komfortkøling til orga-
nisationens nye regionale hoved-
sæde i Etiopien.

KOMPETENCE 
OG SERVICE
UniCool A/S drives af administre-
rende direktør Ole Hoffman Han-
sen og en stab af, som ledelsen ud-
trykker det, entusiastiske og enga-

gerede medarbejdere. Hos Uni-
Cool A/S er nogle af de vigtigste
nøgleord kompetence og service,
så der er stort fokus på løbende
uddannelse og faglig ajourføring
af alle medarbejdere. Virksomhe-

den beskæftiger i dag 15 medar-
bejdere i Bagsværd og 70 ansatte i
udlandet.

Kølevirksomheden UniCool A/S har 
succes med at levere køleløsninger i
Østafrika. Konceptet hedder europæisk
kvalitet til konkurrencedygtige priser.

15 medarbejdere.
Kølevirksomhed med fokus på design, installation og service.

Datterselskaber i Tanzania, Kenya og Rwanda. 
(70 medarbejdere i udlandet).

www.unicool.dk

UniCool A/S, Bagsværd

Kølefirma
med succes
i Østafrika

UniCool A/S har i Øst-afrika tre datterselskaber i henholdsvis Tanzania, Kenya og Rwanda.  (Foto: UniCool A/S)

FÆLLESSTAND PÅ 
ALUMINIUM 2014

Aluminium Danmark arrangerer igen i 2014
deltagelse med fællesstand på verdens største og
mest betydningsfulde B2B fagmesse for alumi-
niumindustrien: Aluminium 2014. Følg med på
Onestopalu.dk, som løbende bliver opdateret
med nye cases, deriblandt også cases, som er op-
stået på basis af kontakter på fællesstanden i
2012.

MØDER OM 
OVERENSKOMSTFORHANDLINGERNE

DI holder i denne tid regionale informationsmø-
der for medlemmerne om de kommende over-
enskomstforhandlinger i 2014. Adm. direktør
Karsten Dybvad vil blandt andet tale om de
økonomiske forudsætninger for forhandlinger-
ne og det forhandlingsmæssige klima. De sidste
møder i rækken bliver holdt i december – se
hvor og hvornår på www.di.dk/OK2014 

Kort nyt:

Ansatte fra UniCool East Afrika.  (Foto: UniCool A/S)




