
Anmälan 
Registrera dig redan idag på:  

ventnytt.se eller skicka ett mail tilll 
info@ventnytt.se 

 

OBS!  
Då vi reserverar lunch till dig behöver vi eventuell avanmälan senast dagen före mässan. 
Uteblivet besök utan avanmälan kommer debiteras med 100 kr.

Aktuella datum och orter
Tisdag 30/1 Halmstad

Halmstad Arena 
Växjövägen 11
302 44 Halmstad

Onsdag  31/1 Göteborg 
Ullevi lounge 
Skånegatan 10 
411 40 Göteborg

Torsdag 1/2 Borås  
ABC Vent
Industrigatan 6
504 62 Borås

Vi bjuder
 på 

lunch! 
 

Scanna QR-koden
för att komma  
direkt till anmälan

Aktuell mässvärd:
ABC Ventilationsprodukter AB 
Morgan Danesved 
morgan.danesved@abcvent.se

Ventilationsföretag i förening

Scanna QR-koden
för att komma  
direkt till anmälan

Välkommen till 
Sveriges ventilationsmässa

Halmstad 30/1 | Göteborg 31/1 | Borås 1/2

Vi firar 
20 år

med gåv
a till a

lla 

besökar
e! 

16 utställare 
visar intressanta 

nyheter! 



10%
Våra utställare vecka 5 2018

Avfuktare och klimatsystem
Munters avfuktare och klimatsystem står  
för effektivitet, kvalitet och energioptimering. 
Munters är en världsledande leverantör av 
energieffektiva lösningar för luftbehandling. 
Genom innovativ teknik skapar våra experter 
ett perfekt klimat för kunder i de flesta 
branscher. 
 

Sedan 1969 har vi specialiserat oss på att  
utveckla och tillverka energieffektiva aggregat.  
Idag är vi marknadsledande och har  
branchens högsta utvecklingstakt.

Välkommen att besöka oss på www.ivprodukt.se 
eller hör av dig till oss så berättar vi mer. 
Telefon 0470-75 88 00  •  info@ivprodukt.se

Kom till Kalmar och prata 
luftbehandling med oss!Kom och prata luftbehandling med oss!

Klimatsmart ventilation i bostäder med 
Easy-Vent för nybyggnation och ROT. Ledande 
på kåpor för storkök med modern design 
och högeffektiv filtrering. Nyhet! Vårt nya 
system UV Safe™ för effektiv och säker rening 
av frånluft för storkök.

Tel: 036-37 07 90 | info@acticon.se | acticon.se

Kåpor för storkök med modern 
design och högeffektiv filtrering • Låg energiförbrukning

• Låga ljudvärden
• Enkelt montage
• Hög värmeåtervinning
• Intelligent styrsystem  - Airlinq
• Minimalt underhåll av anläggningen

Tel: 033-21 99 40 | info@airmaster.se | airmaster.se

Perfekt inneklimat med decentral ventilation Mätare för ventilation & inneklimat
Vi är ledande inom 
instrumentation för ventilation, 
inomhusklimat och  arbetsmiljö. 
Kompletta lösningar för skydds-
ventilation samt fullservice och 
kalibreringslabb för TSI.

Tel: 018-56 53 50 | info@comfort-control.se  |  comfort-control.se

Logga för användning på trycksaker/web

Filtex ser till att luft och vätskor blir rena. I över 30 år har vi varit en modern 
totalleverantör för varje filtreringsbehov.  
Nyhet! Superflow 2 - Ett av marknadens energisnålaste filter. 
Energiklass A+. Läs mer på vår webbsida, filtex.com

Tel: 0320-20 98 70 | info@filtex.se | filtex.se

Superflow 2 - ett av 
marknadens energisnålaste filter 

Energiklass A+

Ren och frisk luft för 
en sund inomhusmiljö

Flexit har över 40 års erfarenhet 
av luftbehandlingsaggregat 

utvecklade för vårt nordiska klimat.  

Tel 010-209 86 00  I info@flexit.se I  flexit.se

Flexibel luftkanal med eller utan  
isolering, som i kartong endast är 1m!

FLEXODUCT IM-EI15 är en unikt framtagen produkt anpassad 
för dagens krav på svenska marknaden.Den används främst 
som IM-kanal i bostäder då den är enkel och säker att 
använda. Den är brandklassad EI15 och Typgodkänd av SP. 
FLEXODUCT IM EI15 är komprimerad och förpackad i ca 1m 
förpackning och är 6m i utdraget sträckt maxläge.

Tel:  0727-105060  | info@flexoduct.se | flexoduct.se

Brandskydd, 
ny katalog från HAGAB
Hagab - ett starkt varumärke förknippat med brand-
säkrad ventilation och innovativa produkter som 
hindrar att brand och brandgaser spridas via 
ventilationen. Vår nya broschyr innehåller alla våra 
samlade brandskyddsprodukter, där fakta, mått och 
prestanda är väl dokumenterat. Kom till Ventnytt  
och få ditt eget exemplar. 

Tel: 036-36 30 90 | Info@hagab.com | hagab.com

Kanalvärmare, värmefläktar och avfuktare

En av europas ledande tillverkare av 
kanalvärmare med reglerutrustning, värmefläktar 
och avfuktare. Nyhet! Värmefläktar rustade för 
tuffa miljöer ex. snickeri, kemisk industri och 
offshore. 

Tel: 0451-485 00 | veab@veab.com | veab.com

Säkra ditt tak med Vilpes 
kostnadseffektiva och säkra 
ventilationslösningar
Vilpe är nordisk ledande tillverkare av Takfläktar med  
EC-motorer, Utelufts- och Frånluftshuvar. Kort och gott 
– ventilationsprodukter som behövs ovan tak på alla 
slags fastigheter. 

Tel: 070 511 20 20 | sales@vilpe.com | vilpe.com

En av världens ledande
tillverkare av fläktar och 
regleringar
Luftkvalitet för de högsta kraven. Alla 
fläktserier erbjuder extremt hög prestanda, 
hög effektivitet och mycket låg ljudnivå. Med 
reglerteknik som är speciellt utformad för 
nästan alla ventilationsapplikationer och kan 
skräddarsys så att perfekt resultat kan uppnås. 

Tel: 0171-858 80 | info@ziehl-abegg.se  
ziehl-abegg.se

Fläktar för att bygga ventilations- och 
utsugssystem. Takfläktar, kanal- och 
rörfläktar, väggfläktar , luftridåer.

Reglerteknik för on-demand och energi-
besparande varvtalsreglering av motorer 
och fläktar. EC-teknik, frekvensomriktare, 
spänningsreglering , övervaknings- och 
skyddsanordningar, sensorer, display och 
visualisering

 
▶  Brandprodukter

 
▶  Ljuddämpare

 
▶  Till / Frånluftsdon

 
▶

 
▶  Styrsystem

 
▶  Spjäll / VAV

TROX är ledande inom utveckling, tillverkning och  
försäljning av komponenter, utrustning och system för 
inomhusmiljö och ventilation.
Dedikerad forskning har gjort TROX till en ledande  
innovatör inom dessa områden.

Vi levererar produkter för en god inomhusmiljö  
- till hela världen!

- en partner att räkna med!

www.trox.se

Linerventmetoden ger täta kanaler

Ett kompositmaterial som utvecklats av Linervent, tillsammans med Sika, 
blåses in i kanalen från vinden eller från taket och tätar den. Metoden 
klarar 90-gradersböjar, och kan användas i kanaler av tegel, betong, 
eternit och metall. 

Tel: 08-410 902 02 | info@linervent.se | www.linervent.se 

Vill du veta mer om luftburen värme? Vi arbetar med 
kundanpassade lösningar av värme och ventilationssys-
tem inom segmentet energi och miljö. Under mässan får 
du tillfälle att se vårt luftbehandlingsaggregat Temovex 
Blue med funktioner speciellt framtagna för luftburen 
värme. Kom och besök oss så berättar vi mer!

Tel: 031-67 55 00 | info@rec-indovent.se 
rec-indovent.se

Besök oss på mässan och hämta din 
kampanjkod för att erhålla rabatten. 
Gäller hela vårt sortiment.

Vi har ett brett sortiment av 
huvar, galler, spjäll, brand, 
filterskåp och kanaler för bostad/
komfort/industriventilation. Vi 
har också ett rostfritt industri-
sortiment. Välkommen till vår 
monter! 

Tel:  033-29 08 80  
info@abcvent.se | abcvent.se

Sedan 1969 har vi specialiserat oss på att  
utveckla och tillverka energieffektiva aggregat.  
Idag är vi marknadsledande och har  
branchens högsta utvecklingstakt.

Välkommen att besöka oss på www.ivprodukt.se 
eller hör av dig till oss så berättar vi mer. 
Telefon 0470-75 88 00  •  info@ivprodukt.se

Kom till Kalmar och prata 
luftbehandling med oss!

Extra mässrabatt 
på ett helt köp

Nyhet - Nu har vi  
ventilationskanaler! 

Tel: 08-626 63 00 | info@munters.se | munters.com


