
Ventilation giver godt indeklima!
Frisk luft er godt for os. Den holder os raske og aktive.  
Dagens byggereglementer kræver god isolering, men den 
gør boligerne for tætte, og da de fleste i dag opholder sig 
inden døre 80 procent af tiden, stiller det store krav  
til indeklimaet.

Flere og flere mennesker lider af astma og allergi. Et godt 
ventilationsanlæg forsyner din bolig med frisk luft, som giver 
øget velvære.

Samtidig sikrer et ventilationsanlæg boligen mod skimmel og 
svamp, da vanddamp og kondens trækkes ud af boligen.

Så nemt er det med komplette ventilationspakker!

Du ringer til os, og vi drøfter dit ventilationsbehov. Du kan 
også vælge at bestille dit anlæg direkte over nettet. Afhængig 
af graden af fingersnilde kan du vælge mellem fire løsninger 
og selv bestemme, hvornår du vil have dit anlæg installeret.

Montering af anlæg
Anlægget placeres typisk på loftet, men kan også placeres 
i et bryggers eller en baggang, da det har et lavt lydniveau. 
Størrelsen af ventilationsanlægget er 61,2 cm/59,2 cm/82,1 
cm (længde/bredde/højde). Fra anlægget trækkes rør til 
boligens forskellige rum, og indblæsningsdyserne monteres i 
loftet. Gennem rørene trækkes der frisk luft ind i rummene og 
brugt og fugtigt luft suges ud. Anlæggets kapacitet er 350 m3/
timen. Anlægget kan monteres i både nye og ældre boliger.

 

Hos Nordisk Villa Ventilation får du telefonisk hjælp under 
hele arbejdsprocessen – både hvis du vælger at montere 
anlægget selv, eller hvis du vælger at få teknisk rådgivning 
med tegning og/eller montagehjælp!

Miljøvenlig og energiøkonomisk løsning
Ventilationsanlægget er miljøvenligt. Den brugte luft anven-
des til at varme den nye friske luft op med. Varmegenvindin-
gen sker gennem en rotorveksler, således at den friske luft 
ikke blandes med den brugte. 

Trådløs fjernbetjening
Anlægget betjenes med en brugervenlig trådløs  
fjernbetjening. Programmet, som er indbygget i fjern- 
betjeningen, har 20 programtrin til angivelse af ønsket luft-
mængde, tidspunkt og ugedag. 

En hygrostat kan kobles til styringen, således at anlægget 
selv kører op i hastighed, når den relative fugtighed
bliver for høj.

Drift af anlægget
Når anlægget er installeret er det nemt at vedligeholde.  
Filterne skal skiftes 1 gang årligt. Det gøres nemt og hurtigt – 
det tager kun nogle få minutter!

Fordele
Sundt indeklima•	
Frisk luft modvirker allergi og hovedpine•	
Modvirker fugtskader og angreb af  •	

 skimmelsvampe i boligen
Miljøvenligt med høj virkningsgrad - op til 80 %.•	
Lavt lydniveau•	
Trådløs fjernbetjening med uge programmering•	
Indstilling for sommerdrift•	
EC motor med variable luftmængder og tre hastigheder•	

Nordisk Villa Ventilation har mange års erfaring fra  
ventilationsbranchen og vi videregiver gerne vores viden.

Ring til os og vi guider dig igennem – vi hjælper dig med  
montering af anlæg!

1
Pakke 1

Gør-Det-Selv
Pakke med anlæg og montagevejledning.  
GRATIS telefonisk rådgivning.

2
Pakke 2

Gør-Det-Selv med tegning af dit bolig.
Du sender en tegning af din bolig. Vi indtegner 
placering af rør og ventilationsanlæg og sikrer 
hermed optimal indeklima. GRATIS telefonisk 
rådgivning.

3
Pakke 3

Gør-Det-Selv med tegning af din bolig og 1-dags 
montagehjælp. Foruden tegning af dit hus med 
placering af rør og ventilationsanlæg får du 
1-dags montagehjælp samt GRATIS telefonisk 
rådgivning.

4
Pakke 4

Vi gør det hele. Ring til os og vi laver et tilbud til 
dig som dækker dit behov for ventilation i din bolig

...gør det let at forsyne din bolig med et godt indeklima
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Varmeflytning	
Varmeflytning fra et opvarmet rum til ikke opvarmede rum 
er en nem og miljøøkonomisk løsning som hurtigt kan ses 
på varmeregningen. Løsningen er særligt velegnet til 
boliger med brændeovn, hvor overskudsvarmen fra 
rummet, hvori brændeovnen er placeret sendes til 
boligens øvrige rum.

Så nemt er det!
Du ringer til os, og vi drøfter dit varmeflytningsbehov. Du 
kan også vælge at bestille løsningen direkte over nettet. Vi 
har sammensat 3 komplette løsninger:

Der er GRATIS TELEFONISK RÅDGIVNING under hele 
arbejdsprocessen på alle vores komplette pakker! 

Montering af anlæg
Ventilatoren placeres på loftet over rummet, hvor 
brændeovnen er placeret. Størrelsen af ventilatoren er ca. 
30x30 cm. Ventilatoren har et lavt lydniveau og giver ingen 
støjgener. Fra ventilatoren trækkes rør til boligens 
forskellige rum, og indblæsningsdyserne monteres i loftet. 

Varmeflytning kan etableres i både nye og ældre boliger.

Hos Nordisk Villa Ventilation får du telefonisk hjælp under 
hele arbejdsprocessen. 

Ring til os og få en snak om valg af varmeflytning!

Miljøvenlig og energiøkonomisk løsning
Varmeflytning er en miljøvenlig og energiøkonomisk 
løsning, som ikke bare gavner miljøet men også 
din varmeregning!

Betjening
Anlægget kan styres automatisk ved montering af 
temperaturstyret termostat.

Anlægget kan også startes og stoppes manuelt ved 
hjælp af en kontakt.

Drift af anlægget
Når anlægget er installeret er det nemt at vedligeholde. 
Ventilatoren bør renses 1-2 gange årligt. Det tager 10-15 
minutter.

Fordele
Miljøvenlig•	
Reducerer varmeregningen•	
Lavt lydniveau•	
Let at betjene•	
Driftsikkert•	

Nordisk Villa Ventilation har mange års erfaring fra 
ventilationsbranchen og vi videregiver gerne vores viden.

Ring til os – vi rådgiver gerne under dit 
Gør-Det-Selv Projekt!

1
Pakke 1

Varmeflytning til 1 værelse. Komplet pakke med 
ventilator, ventiler, lydsluser, rør og fittings.

2
Pakke 2

Varmeflytning til 2 værelse. Komplet pakke med 
ventilator, ventiler, lydsluser, rør og fittings.

3
Pakke 3

Varmeflytning til 3 værelse. Komplet pakke med 
ventilator, ventiler, lydsluser, rør og fittings.

...gør det let at forsyne din bolig med et godt indeklima
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