Hur ser ren luft ut?

Det gäller ditt
inomhusklimat!

”Det är inte lätt att
se på luften om
den är ren.”
Sofie Johansson, Sydnärkesotaren

Det är inte lätt att se på luften om den är ren
Det värsta är att smutsig luft inte heller syns. Luftens betydelse för vårt
välbefinnande är stor. Den påverkar sömnen, koncentrationsförmågan
och hälsan. Vi andas in cirka 25 000 liter luft varje dag och en stor del av
detta sker inomhus.

Effektiv ventilation för bättre inomhusmiljö
En väl fungerande ventilation innebär många fördelar för dig och ditt
hus. Den minskar luftfuktighet och därmed risken för mögel. Den ventilerar bort radon, lukt och farliga partiklar och skapar en bättre luftkvalitet än utomhus. Om alla i familjen tar en dusch på morgonen eller
om släkten är på besök så känner systemet av det. En väl fungerande
ventilation är behovsstyrd och ger ett jämnt inomhusklimat.

Spara energi och pengar
Intelligent ventilation ger också
lägre energikostnader. Med smarta
värmeväxlarlösningar kan du
återvinna upp till 89 procent av
värmeenergin i frånluften
och använda den för
att värma upp den
Moderna
friska tilluften.
ventilationssys
tem
är smartare, ef
fektivare
och mer energi
snåla
än äldre aggr
egat.

Jonas Nordin, Sydnärkesotaren

Tre bra erbjudanden för villaägare!
Sydnärkesotaren är auktoriserad installatör av Swegon, ett
av Europas största ventilationsföretag. Vi erbjuder system
av god kvalitet ur deras sortiment.

SwegonCASA

TM

www.swegonhomesolutions.se

Byte av Bacho Minimaster
till Casa R2

Byte av vindsaggregat till
Casa R5-H

Rensning av
ventilationssystemet
och injustering
av luftflöden ingår.

Rensning av
ventilationssystemet
och injustering av
luftflöden ingår.

PRISEXEMPE
L
MED ROTAVD
RAG

43 500 kr*

Frånluftssystem
Byte av takfläkt och spisfläkt
(alliancefläkt), rensning och
injustering av ventilationssystemet samt kostnad
PRISEXEMPE
för elektriker ingår.
L
MED ROTAVD

RAG

18 400 kr*

?

PRISEXEMPE
L
MED ROTAVD
RAG

62 000 kr*

Vilket aggregat
passar dig?

På Swegons hemsida kan du
jämföra vilket aggregat som
bäst motsvarar dina behov beroende på var i landet du bor.
Gå in på länken: http://procasa.
swegon.com/sv/procasa-e

* Dessa arbeten är avdragsgilla enligt ROT om du äger fastigheten du
bor i och inte har nått upp till maxavdraget. Moms ingår i priserna ovan.

Swegon har levererat över 400 000 luftbehandlingsaggregat och förser varje dag miljontals människor
med frisk luft. De är testade i högteknologiska laboratorier men också i praktiken under många kalla
skandinaviska vintrar.
Dessutom får du 10 års produktgaranti.
Läs mer på www.swegon.com/sv
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Dags att rensa systemet?
Utöver installation av nytt ventilationsaggregat erbjuder vi även
rengöring av befintliga ventilationssystem.

Endast frånluft
Rensning av imkanal och samtliga frånluftskanaler
samt rengöring av don och tak- eller centralfläkt.
Prisexempel standardinstallation: 2000 kr *

Till- och frånluft
Rensning av samtliga från- och tilluftskanaler, där också
rengöring av don, imkanal, till- och frånluftsfläktar samt
värmeväxlare ingår.

PRISEXEMPE
L
MED ROTAVD
RAG

1400 kr

PRISEXEMPE
L
MED ROTAVD
RAG

2100 kr

Prisexempel standardinstallation: 3000 kr *
* Dessa arbeten är avdragsgilla enligt ROT om du äger fastigheten du
bor i och inte har nått upp till maxavdraget. Moms ingår i priserna ovan.
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Kontakta oss så
berättar vi mer!
0582-500 90

Sydnärkesotaren AB
Åshammarsvägen 17, 694 96 ÅSBRO
0582-500 90 • kontoret@sotaren.se
www.sotaren.se

