
Pressemeddelelse:  

 

Nordfyn har fået en certificeret Climate Partner installatør.  
Kappendrup ApS har fået kvalitetsstemplet ”Bosch Climate Partner” for varmepumper, som 
sikrer forbrugeren det rette valg af installatør til deres varmeløsning. 

 

 

Lars, Morten og Henning, der tilsammen ejer og driver Kappendrup ApS. Udover certificeret varmepumpeinstallatører er de 
også el- og VVS-installatører 
 

 

Climate Partnere er installatører som i samarbejde med Bosch, lægger ekstra vægt på varmeløsninger 
af høj kvalitet. Som Bosch Climate Partner lever Kappendrup ApS op til en række krav indenfor 
uddannelse, kvalitet og kundeservice, hvilket sikrer kunden en kompetent installation, kvalificeret 
rådgivning og god kundeservice.     

”Vi er meget glade for at vi har fået denne aftale på plads. Aftalen sikrer at kunderne får et 
kvalitetsstempel at gå efter, samt at vi kan skille os positivt ud og bevise at god kundeservice og 
kompetente installationer er det vi står for.” siger Morten 
Gustafsson  

Høje krav til Kappendrup ApS 
For at blive Bosch Climate Partner for varmepumper skal 
Kappendrup ApS leve op til en række høje krav, som bl.a. 
løbende deltagelse på Bosch tekniske kurser for at følge den 
seneste udvikling. Derudover er Kappendrup ApS medlem af en 
garantiordning og har dermed de rette autorisationer og 
kvalitetssikrings-ordninger for at installere varmeløsninger. 

Faktaboks: 

Climate Partner 
certificeringen er et initiativ 
startet af Robert Bosch A/S. 
  
Climate Partner skal gøre det 
mere gennemskueligt at 
vælge den rigtige 
varmeløsning og installatør. 
Kvalitetsstemplet uddeles 
kun til de installatører som 
lever op til de høje krav, der 
er forbundet med Bosch 
Climate Partner. 



Kunden i centrum 
Bosch Climate Partnere har stor fokus på kundeservice, gennemarbejdede installationer samt grundig 
instruktion til kunden i brugen af produktet. Dermed kan kunderne altid være sikre på at der bliver 
installeret en varmeløsning af høj kvalitet af specialiserede installatører, som har et indgående og 
kompetent kendskab til de installerede produkter. 

En langsigtet investering og løsning 
Netop viden, kompetence, service og høj produktkvalitet er de vigtigste elementer for at få det største 
udbytte af din varmeløsning. Når der er tale om større investeringer som varmeløsninger, kræver det 
at installatøren har en dybdegående viden om de produkter som de installerer, og at de forstår at 
instruere kunden korrekt, for at sikre den bedste økonomi og levetid på den valgte varmeløsning. 
Derfor er det bedst at vælge en Bosch Climate Partner når man overvejer at investerer i et nyt gasfyr, 
en varmepumpe eller skal have sin nuværende varmeløsning serviceret. 

Som en del af certificeringen har du mulighed for at få et gratis og uforpligtende tilbud på en 
varmeløsning fra Kappendrup ApS. Ved at kontakte Kappendrup ApS kan du få et Bosch Climate 
Partner tilbud eller også kan du besøge www.bosch-climatepartner.dk      

Nærmere information om Kappendrup ApS og ”Bosch Climate Partner” certificeringen findes på 
www.bosch-climatepartner.dk. 

For flere informationer, kontakt venligst: 

Kappendrup ApS 
Kappendrup 62-64 
5450 Otterup 
 
Tlf 64851393 
mail@kappendrup.dk 
 

Robert Bosch A/S 
Telegrafvej 1 
2750 Ballerup 
Danmark 
 
Tlf. 44898470 
climatepartner@dk.bosch.com  

 

Bosch-koncernen er en førende international virksomhed med fokus på teknik og serviceydelser. I regnskabsåret 2011 havde koncernen med 
autoteknik, energi- og bygningsteknik, industriteknik samt forbrugsgoder mere end 300.000 ansatte og en omsætning på 51,5 milliarder 
euro. Bosch-koncernen omfatter Robert Bosch GmbH og mere end 350 datter- og regionalselskaber i ca. 60 lande. Inkl. distributionspartnere 
er Bosch repræsenteret i ca. 150 lande. Dette globale netværk af udvikling, produktion og salg er forudsætningen for yderligere vækst. I 
2011 brugte Bosch ca. 4,2 milliarder euro på forskning og udvikling og anmeldte over 4.100 patenter på verdensplan. Det er Bosch-
koncernens mål at forbedre livskvaliteten med produkter og serviceydelser, der er innovative, nyttige og attraktive. På den måde tilbyder 
Bosch teknologi over hele verden, der er ”Invented for life”. 
Virksomheden blev grundlagt i Stuttgart i 1886 af Robert Bosch (1861-1942) som ”Værksted for finmekanik og elektroteknik”. 
Robert Bosch GmbH's virksomhedsstruktur sikrer Bosch-koncernen økonomisk uafhængighed. Den giver virksomheden 
mulighed for at foretage langsigtet planlægning og betydelige investeringer for at sikre fremtiden. 92 % af kapitalandelene i 
Robert Bosch GmbH ejes af den almennyttige fond Robert Bosch Stiftung GmbH. Stemmeretten udøves i overvejende grad af 
Robert Bosch Industrietreuhand KG, der varetager virksomhedens ejerfunktion. De øvrige andele ejes af familien Bosch og 
Robert Bosch GmbH. 
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