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Viessmann overtar IAC Vestcold 
Viessmann Refigereration Systems er en av Norges ledende bedrifter innen kjøle- og frysedisker til 
butikker, kiosker og storkjøkken. De har lenge samarbeidet med servicebedriften IAC Vestcold om 
installasjon, service og vedlikehold til de store dagligvarekjedene og merkevarbedrifter som ønsker å 
holde sine varer kalde. Nå integreres installasjons- og servicebedriften i Viessmann gjennom et oppkjøp. 

Fra venstre: Fredrik Pryser Høienholm, administrerende direktør, Viessmann og Jan H. Eriksen, daglig leder, IAC Vestcold.

– Vårt gode samarbeid gjennom flere år gjorde det naturlig at vi ved å slå oss sammen kunne stå sterkere i markedet
med helintegrerte løsninger for våre kunder. Nå vil kundene oppleve at de får produktutvikling, salg, service og
tekniske løsninger fra samme leverandør, sier administrerende direktør Fredrik Pryser Høienholm i Viessmann.

Beholder jobbene 

Viessmann eide tidligere 34 prosent av aksjene i IAC Vestcold, men blir nå 100 prosent eier. – For oss i IAC 
Vestcold er dette en svært spennende mulighet. Vi får en langsiktig og solid eier gjennom det tyske Viessmann-
konsernet som ligger langt framme med teknologi og produktdesign, og den norske delen av dette konsernet har vi 
jobbet sammen med i flere år allerede, sier daglig leder Jan H. Eriksen i IAC Vestcold. – Denne konstellasjonen ser 
vi på som langt mer spennende enn skremmende, og alle ansatte i begge selskapene beholder jobbene sine etter 
sammenslåingen. Vi beholder også navnet på selskapet, understreker Eriksen.   



Økt matsikkerhet og reduserte klimagasser 

– IAC Vestcold har sterk teknisk kompetanse. Med disse på laget vil vi lettere være i forkant med å utvikle og 
tilpasse gode tekniske løsninger til våre kunder. Kjøle- og frysesystemer handler ikke lenger bare om at du skal få 
kald brus. Framtiden handler om matsikkerhet og reduksjon av matsvinn, og enda viktigere; klimagasser. Såkalte 
F-gasser som lenge har vært brukt i kjølesystemer har svært negativ påvirkning på klimaet. Med styrket teknisk 
kompetanse gjennom oppkjøpet av IAC Vestcold, står vi bedre rustet til å hjelpe kundene med raskere og sikrere 
utfasing av gamle miljøskadelige kjøle- og frysesystemer, sier Pryser Høienholm.

Om Viessmann Refigeration Systems 

Viessmann Refigeration Sysystems AS dekker hele landet med kjøle- og fryseløsninger for detaljhandel innen 
mat- og serving, næringsmiddelindustri og helserelaterte foretak. Selskapet het tidligere Norpe AS fram til det ble 
solgt til det tyske familieeide konsernet Viessmann i 2013. Viessmann har 46 ansatte i Norge, omsatte for 464 
millioner i 2018 og holder til i Borgeskogen i Stokke, Vestfold. Viessmann er en av de ledende europeiske 
produsentene av kommersiell kjøling og renromsløsninger, kjent for sin energieffektivitet og bærekraft sammen 
med brukervennlighet og enkelt vedlikehold. Viessmanns kjøleprodukt- og -serviceportefølje omfatter fjernstyrte 
og plug-in-kjøledisker, kjøleanlegg, kald- og renromsløsninger samt tilbehør og relaterte tjenester. Viessmanns 
kjøleløsninger sysselsetter nesten 1 500 fagfolk på området i Europa. Produktene produseres ved Viessmanns 
fabrikker i Tyskland og Finland og er representert av lokale salgskontorer i 18 land, støttet av et omfattende 
nettverk av partnerselskaper. 

Om IAC Vestcold 

IAC Vestcold dekker Vestfold, Telemark og Buskerud med installasjon, tekniske løsninger, service og 
vedlikehold for kjøle- og frysinstallasjoner. Gjennom partnerskap og deleeierskap dekker selskapet hele landet. 
IAC Vestcold har eierskap i partnerselskapene Coolteam AS i Bergen med 34 prosent, Multi Kulde Midt Norge 
AS med 50 prosent og Coolteam Oslo AS med 34 prosent. Hos IAC Vestcold har alle servicetknikere F-gass 
sertifisering og selskapet har et sterkt miljøfokus. IAC Vestcold har en omsetning på 65millioner kroner, har 27 
ansatte og holder til i Stokke, Vestfold. 
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