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BEDRE INDEKLIMA
LAVERE ENERGI-
FORBRUG 
SKABER BEVÆGELSE I 
LUFTEN OMKRING DIG 
UDEN AT SKABE TRÆK



FAYARD
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Lintex

Forum Horsens 

Fredericia Idrætscenter

Campus VejleDit  
klimavenlige 

alternativ



UDDANNELSESINSTITUTIONER 
Vi ved, at de indeklimaudfordringer, der er forbundet med køling og opvarmning af 
læringsmiljøer er forskellige. Typisk er de også årstidsbestemte. Vores lydløse loftventila-
torer skaber cirkulation, flytter tung og stillestående luft og øger indlæringsevnen.

FITNESS CENTRE
Kombinationen af stillestående luft og aktiv træning skaber et indeklima, der bærer 
præg af tung og ubehagelig luft. Med NORDIC™ loftventilatorer sikrer vi, at luften i 
dit Fitness Center bliver cirkuleret, så du oplever et godt indeklima uden lugtgener.

KONTORMILJØER
Glade medarbejdere er god business! Når du arbejder i et kontormiljø, bliver luften 
tung. Du bliver træt i hovedet. Vi forbedrer dit arbejdsmiljø og øger din performance 
og arbejdsglæde ved at skabe bevægelse i luften uden at skabe træk.

PRODUKTIONSHALLER
NORDIC™ er dit klimavenlige alternativ. På en varm sommerdag vil du opleve en 
køling af din hal med op til 5°C uden at mærke træk. Når varmen stiger til vejrs i de 
kolde måneder, bliver temperaturen udlignet, fordi NORDIC™ fordeler varmen.   

BILFORHANDLERE & VÆRKSTEDER
Et bilhus er oftest bygget af glas med hyppig brug af aircondition. Men med en 
indblæsning, der skaber kulde og træk, bliver du efterladt med zoner, hvor tempera-
turen er meget svingende. Her udligner NORDIC™ temperaturen og sikrer dig et 
behageligt indeklima.    
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Værd at vide
• På varme dage får man følelsen af at blive nedkølet op til 50 C
• Om vinteren udnyttes varmen, der hænger under loftet
• Leveres i størrelser fra 1,8 til 4,3 meter i diameter
• Forbedrer effekten, de steder, hvor der i forvejen er ventilations-

løsninger 
• Lydløs og skaber ikke træk
• Kan anvendes i ethvert lokale på minimum 50 m2 med en lofts-

højde på 3 m eller derover
• Kontrolpanel med hastighedsstyring og forward/reverse funktion 
• Plug & Play installering
• Produceret i Danmark med 5 års garanti

anvendelse
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Adresse
The Nordic Fan Company ApS 
Snaremosevej 192A 
7000 Fredericia 
Denmark

kontakt 
+45 73 70 90 83 
info@nordicfancompany.com
www.nordicfancompany.dk

THE NORDIC FAN COMPANY
En familievirksomhed, født ud af en dybfølt interesse for, hvordan vi sammen reducerer vores 
energiforbrug og CO2 udledning mest muligt – hvordan vi sammen skaber klimavenlige 
løsninger, der genererer et godt indeklima, som øger arbejdsglæden og den menneskelige 
performance.

MENNESKER OG KULTUR ER VORES STØRSTE AKTIVER
For os bygger de bedste oplevelser på dét, vi skaber sammen med andre. Folk omkring os, som vi kan dele 
begejstring, glæder og sejre med. Men også de uundgåelige skuffelser eller nederlag. Derfor tror vi på, at det er 
engagerede kolleger og en stærk kultur, som udgør vores virksomheds største aktiver. Kollegerne, der får ideer 
og løser problemer i fællesskab. Kulturen, som binder os sammen og sikrer, at vi gør det rigtige for hinanden, for 
virksomheden og for det omkringliggende miljø.

Men det er den helt særlige kombination af disse aktiver - de rigtige folk og den underliggende kultur - der 
udgør vores virksomheds dna, vores konkurrencemæssige fordel og fundamentet for at drive virksomheden  
fremad, samtidig med at vi efterlader meningsfyldte fodspor undervejs.

Vil du med på rejsen?

CLIMATE-FRIENDLY 
COMFORT


