
OnePartnerGroup

OnePartnerGroup är det snabbväxande bemanningsföretaget som ständigt utökat sin 
verksamhet med nya erbjudanden. För sådana förutsättningar krävs både en fl exibel 
fastighet och ett ventilationssystem som kan anpassas till förutsättningarna.

Bakgrunden
Jönköpingsbaserade OnePartnerGroup är grundat 
på en tanke om att erbjuda sina kunder ett brett 
sortiment tjänster. Med framväxten av bemannings-
branschen kom den stora tillväxtfasen och idag har 
man runt 2,500 anställda på 44 orter. 
I Jönköping fi nns huvudkontoret och en väl 
diversifi erad verksamhet med en rad olika 
erbjudanden. Bemanning inom både yrkesarbetar- 
och tjänstemannasektorerna kompletteras med 
närliggande rekryteringstjänster och dessutom 
utbildning, produktionslösningar och logistik.

Behovet 
Den nya fastigheten ligger på det nya industriområdet 
vid Mogölsvägen, strax intill Göteborgsvägen och 
Jönköping Airport. Efter färdigställandet har 
fastigheten överlåtits till M5 Fastigheter. Den egna 
verksamheten är till stor del kontorsbaserad, där 
vanliga kontorsrum varvas med konferensrum men 
även lokaler för utbildning fi nns. Utöver detta fi nns 
produktions- och logistikverksamheten på ungefär 
5,000 kvadratmeter som har helt andra behov.
Uppdraget till ventilationsexperten Svensk 
Installationskonsult var att föreslå ett riktigt bra 
ventilationssystem med hög prestanda och 
pålitlig funktion.

PROJEKTFAKTA
Projektnamn:  One Partner Group

Plats:  Jönköping, Sverige

Installerad:  2016

Byggnadstyp:  Kontorsfastighet
 med en mindre   
 Industri-/lagerdel

Fastighetsägare: M5 Fastigheter

Vententreprenör:  Oscar Hanson 
 VVS AB

VVS-konsult:  Svensk 
 Installationskonsult

Byggare:  ADIB Industribyggen
 & Vasakronan

>> SNABBVÄXANDE BEMANNINGSFÖRETAGET ONE 
PARTNER GROUP BEHÖVDE NYA FLEXIBLA LOKALER 
OCH FICK ETT BEHAGLIGT ARBETSKLIMAT PÅ KÖPET.



www.fl aktgroup.se

Lösningen
OnePartnerGroups ventilationslösning består av två 
eQ Prime-aggregat med olika syften, som delar 
aggregatrum.
eQ Prime är FläktGroups kompakta luftbehand-
lingsaggregat med till- och frånluft i ett och samma 
hölje. Trots den slimmade designen fi nns många 
fi nesser och möjligheter med aggregatserien om 8 
storlekar. Energisnåla komponenter kombineras 
med fl era olika möjligheter till energiåtervinning, till 
exempel som i OnePartnerGroups fall med inbyggd 
ReCooler, ett integrerat återvinningssystem för kyla 
och värme med en inbyggd värmepump.
OnePartnerGroups lokaler är utrustade med 110 
kassetter i Lyra-serien. Kassetterna är tysta och 
kompakta, vilket är en fördel både estetiskt och för 
arbetsmiljön i de tysta kontorsrummen. 

Andra delar i Fläkts omfattande leverans består av 
spjäll för inreglering och brand/brandgasspjäll med 
termiska sensorer för brandskydd. Don av dys- och 
konformad typ sköter luftförsörjningen  i industri-/
lagerlokalerna. Frånluftsventiler är behandlade med 
FläktGroups Cleanvent-yta, som är smutsavstödan-
de och reducerar behovet av avtorkning. I 
truckladdningsutrymmet fi nns även takfl äkt.
Konstruktion och dimensionering av ventilations-
systemet byggde på fl era likartade installationer 
som Svensk Installationskonsult gjort tidigare. 
– Affären genomfördes som direktupphandling 
baserad på tidigare goda erfarenheter av både 
produkter och tillverkare, säger Claes-Uno Nilsson 
som skött projekteringen.
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INGÅENDE 
KOMPONENTER

FläktGroup har stått för en komplett leverans 
till OnePartnerGroups huvudkontor i Jönköping. 
En anläggning med hög kapacitet består av eQ 
Prime aggregat med ReCooler och Lyra kylkassetter.

LYRA ll
LYRA II är en aktiv kylkassett för ventilation, kyla 
och värme. Spridningssystemet ger stor fl exibilitet 
tack vare luftriktare kombinerat med Coanda 
Safety Control och ställbart fl öde för bästa möjliga 
komfort. Den kan användas som traditionell 
CAV-kylkassett eller utrustad med Pi-funktion som 
extra fl exibel VAV-kylkassett.

ROOFMASTER® STEF ATEX
ROOFMASTER® STEF ATEX är en takfl äkt 
konstruerad för att användas som en frånluftsfl äkt 
i ventilationssystem som bekräftar ATEX Direktivet 
94/9/EC.

• Högverkande fl äkt
• Låg ljudnivå
• Enkel installation & underhåll

AGGREGAT eQ PRIME 
MED ReCOOLER
Luftbehandlingsaggregat med branschens bästa 
plug & play-lösning med energiåtervinning.


