
ULTRASOUND by FLÄKTGROUP

AIR MOVEMENT

AIR COMFORT
BY FLÄKTGROUP

BRANDUDSALG

Vi holder BRANDUDSALG* - fantastiske priser!
Vi sælger et parti lagervarer billigt - næsten for billigt! Lad os hjælpe dig til en rigtig god 
handel. Vi sælger i denne omgang røgventilerede systempakker, til en uhørt, billig pris.
>>> Kender du luftmængden, så ved vi hvad der skal bruges af tilbehør såsom:
ventilator, røgspjæld, røgevakueringsspjæld samt automatik.

Har du brug for yderligere information om dette tilbud eller 
vores produkter og services iøvrigt, eller vil du gerne vide, 
hvordan vi kan hjælpe lige netop din virksomhed? 
- så giv os et kald.

* Du kan læse mere på: fl aktgroup.com/dk
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Vi holder BRANDUDSALG* - fantastiske priser!

BRANDUDSALG

Denne handel vil du kunne mærke på din bundlinie! 



W: fl aktgroup.com/dk
T: +45 7022 2622

Energieffektivitet 
– omdrejningspunktet for vores løsninger
– FläktGroup bestræber sig altid på at levere 
optimale løsninger for at tage hensyn til din 
økonomi og vores fælles miljø.

Kender du luftmængden, så kender vi resten

by FläktGroup

3.000 M3/H 7.000 M3/H 10.000 M3/H 

 1,5 KW 3.000 m3/h@300 Pa
 RV Styretavle iht. DS428-4 
 m. touchdisplay (1,5KW).
 Røgventilator, F300 m. tilbehør
 2 stk. Brand/røgspjæld kl. EI 60
 (ve,ho, i - o)S (ETCE)
 2 stk. Røgevakueringsspjæld 
 (ve,ho, i-o)S (ETER)

PRIS KR. 17.537*
Ekskl. moms

PAKKE 1 PAKKE 2 PAKKE 3

 2,2 KW 7.000 m3/h@300 Pa
 RV Styretavle iht. DS428-4 
 m. touchdisplay (1,5KW).
 Røgventilator, F300 m. tilbehør
 2 stk. Brand/røgspjæld kl. EI 60
 (ve,ho, i - o)S (ETCE)
 2 stk. Røgevakueringsspjæld 
 (ve,ho, i-o)S (ETER)

PRIS KR. 19.261*
Ekskl. moms

 2,2 KW 10.000 m3/h@300 Pa
 RV Styretavle iht. DS428-4 
 m. touchdisplay (1,5KW).
 Røgventilator, F300 m. tilbehør
 2 stk. Brand/røgspjæld kl. EI 60
 (ve,ho, i - o)S (ETCE)
 2 stk. Røgevakueringsspjæld 
 (ve,ho, i-o)S (ETER)

PRIS KR. 20.079*
Ekskl. moms

Styretavle iht. DS428-4 
m. touchdisplay

Vi har sammensat 3 pakkeløsninger udfra ønsket om at dække bredest muligt.

Løsningerne spænder fra 3.000 og op til 10.000 m3 luft.

Røgventilator, F300
m. tilbehør

Cirkulært brandspjæld (ETCE). 
Overholder alle krav i DS428-4.Cirkulært røgevakueringsspjæld 

(ETER) m. spring-return motor

*Tilbud gælder så længe lager haves


