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Ring på tlf: + 45 97 13 71 33 og få en uforpligtende 
samtale med vores erfarne sælgere. 

konfAir 
Indblæsning 

  Kundetilpasset design

 Kompetent rådgivning

 Økonomisk gevinst

 Hurtig leveringstid

  Hygiejnisk og vaskbar

 Nem og hurtig montage 

Fakta om indeklima og 
produktivitet
Vi arbejder mere effektivt og bliver mindre syge, når indeklimaet 
er i top. Mange mennesker har daglige gener som hovedpine, 
træthed og koncentrationsbesvær.

Den rette temperatur i rummet og korrekt ventilation kan mindske 
sygefraværet væsentligt. Et godt indeklima betaler sig.

Kvalitet og funktion 
Som en del af konfAir’s kvalitetsikring er vi blevet ISO9001 
certificeret. Dette for at sikre jer en enstartet  og høj kvalitet.
En konfAir indblæsningspose er fremstillet i brandgodkendt 
Trevira CS materiale og føres i flere forskellige permeabiliteter.             
Materialet kan med fordel også vaskes, så posen kan 
genbruges. Posen kan nemt monteres på jeres eksisterende 
anlæg. Ventilationsanlægget presser luften ud igennem ind-
blæsningsposen i stedet for direkte ud i lokalet. Derved sænkes 
luftens hastighed og problemer med træk i lokalet vil forsvinde. 

Montage
konfAir’s indblæsningsposer vejer kun ganske få kilo og er 
nemme at håndtere under transporten og ved montage.
Posen kan desuden opdeles med lynlåse for endnu nemmere 
montage. Vi leverer flere former for ophængssystemer og der 
følger altid en udførlig monteringsvejledning med.

Kundetilpassede løsninger
Hos konfAir tror vi på, at et tæt samarbejde med kunden skaber 
langvarige og holdbare løsninger. Derfor udvikler og designer vi 
vores indblæsningposer i tæt samarbejde med jer.

Vi beregner hver enkelt pose i konfAir’s eget udviklede 
beregningsprogram. Programmet er udviklet af vore egne 
civilingeniører og udviklingsafdeling i tæt samarbejde med 
Teknologisk Insitut. Posen dimensioneres således optimalt til 
den enkelte løsning,  hvor der er taget højde for en lang række 
forhold som f.eks. lokalets størrelse, temperatur, træk og
posens funktion. Posens udseende kan også spille en 
afgørende rolle. Derfor kan de leveres i flere farver. Vores 
standardfarve er hvid. Andre farver kan tilbydes efter ønske.
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