
Innovating the HVAC 
industry since 1973

»FabricAirs indblæsningsteknologi gjorde projektet til 
en succes for alle involverede parter. Det var billigere, 
hurtigere og performancen er fremragende.«

Spar op til 70% på installationen og 
40% på driftsomkostningerne ved 
at skifte fra metal til tekstilbaseret 
indblæsningsteknologi

FREMTIDENS 
INDBLÆSNINGSTEKNOLOGI 



Vi gør det nemt at skabe 
et godt indeklima

Vi gør det nemt for rådgivende ingeniører at samarbejde 
med os. Vi designer systemet for dig, og skaber tegninger 
og specifikationer, så du slipper for at gøre det.

 • Uovertruffen teknisk ydeevne
 • Lang holdbarhed
 • Fri for kondens, støj og træk. 
 • Velegnet til fødevareforarbejdning 

og renrum, Klasse 3
 • Lavere pris i forhold til konventionelle metalkanaler
 • God mulighed for besparelser – op til 70%

Når man foreskriver en løsning fra FabricAir®, tilfører man teknologisk og ingeniørmæssig merværdi, 
der giver en bedre ydelse og et optimalt indeklima.

FabricAir®’s teknologi integrerer arkitektur og funktionalitet i æstetisk forening.

Vi gør arkitektens kreative 
vision mulig

Funktion og æstetik kombineres og skaber det perfekte 
indeklima med et stilfuldt udseende, der passer til 
bygningens arkitektur.

 • Frihed i design
 • Æstetisk løsning
 • Lavt energiforbrug – spar op til 40%
 • Næsten lydløst 
 • Hygiejnisk og korroderer ikke
 • Høj brugerkomfort



At nyde et uovertruffent 
indeklima

Luftindblæsning er nøglen til et funktionelt, sundt 
og komfortabelt indeklima. Ejere og brugere høster 
fordelene:

 • Uovertruffen teknisk ydeevne
 • Høj brugerkomfort uden trækgener. 
 • Lavere energiregning – spar op til 40%
 • En æstetisk løsning
 • Minimal vedligeholdelse
 • Op til 70% besparelser på de samlede 

installationsomkostninger

Korrekt indblæsning er trækfri, minimerer sygefravær og øger komforten. Det forlænger holdbarheden af 
bygninger og udstyr ved at eliminere kondens og forebygge fugt og skimmelvækst.

Let installation er et kendetegn, og teknologien giver mulighed for store besparelser.

Vi gøre det nemt at aflevere 
til tiden indenfor budgettet

Løsninger fra FabricAir® kan reducere de samlede 
installationsomkostninger med 30-70% sammenlignet med 
konventionelle metalløsninger. Leveringerne sker til tiden 
og mængden af fragt fylder ikke meget. Vores løsninger er 
nemme og intuitive at installere, og hvis det er nødvendigt, 
står vi klar til at hjælpe.

 • Let at installere
 • Op til 70% besparelser på de samlede 

installationsomkostninger
 • Den korteste leveringstid i branchen
 • Kræver ingen specielle værktøjer
 • Intuitivt at arbejde med
 • Installationsservice kan tilvælges



fabricair.com/da/contacts

Alle rettigheder forbeholdt FabricAir®, 2022. 
Den nyeste version kan downloades fra 

fabricair.com. Vi er ikke ansvarlige for trykfejl 
eller for ændrede eller ophørte produkter.

FabricAir GmbH 

Berlin, Tyskland 

Telefon: (+49) 30 587407591 

Email: sales-de@fabricair.com 

FabricAir BV 

Hoogvliet RT, Holland 

Telefon: (+31) 181 848 397 

Email: sales-nl@fabricair.com 

FabricAir GmbH

Wien, Østrig

Telefon: (+43) 1 9346162

Email: sales-de@fabricair.com

FabricAir España S.L. 

Zaragoza, Spanien 

Telefon: (+34) 876 097224 

Email: sales-es@fabricair.com 

FabricAir Latin America S.A de C.V.

Silao, Guanajuato, México

Telefon: (+52) 477 454 0410

Email: sales-mx@fabricair.com

FabricAir (Qingdao) Co. Ltd. 

Qingdao, Kina 

Telefon: (+86) 532 5552 0890 

Email: sales-cn@fabricair.com 

FabricAir, UAB

Alytus, Litauen 

Telefon: (+370) 315 78 723 

Email: sales-lt@fabricair.com 

FabricAir AS 

Trondheim, Norge 

Telefon: (+47) 9349 1122 

Email: sales-no@fabricair.com 

FabricAir Turkey A.Ş. 

İzmir, Tyrkiet

Telefon: (+90) 232 446 34 58 

Email: sales-tr@fabricair.com 

FabricAir, Inc. 

Suwanee, GA, USA 

Telefon: (+1) 502-493-2210 

Email: sales-us@fabricair.com 

FabricAir Ltd. 

Rotherham, United Kingdom 

Telefon: (+44) 1709 835989 

Email: sales-uk@fabricair.com 

FabricAir A/S 

Køge, Danmark 

Telefon: (+45) 5665 2110 

Email: sales-dk@fabricair.com 

FabricAir AB 

Malmø, Sverige 

Telefon: (+45) 5665 2110 

Email: sales-se@fabricair.com 
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FabricAir sp. z o.o.

Mikołów, Polen

Telefon: (+48) 32745 6240

Email: sales-pl@fabricair.com


