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Ikke kommet ud  
af den blå luft ...
Ivar Haahr A/S har været mange år i 

branchen og har den håndværksmæssige 

ekspertise, der skal til for at levere varen.

Ring, skriv eller kig ind forbi. Vi er klar til at 

hjælpe dig.

God byggeøkomi
Det betaler sig altid at gøre det rigtigt første 

gang. Vores produkter leveres i færdige sekti-

oner – klar til brug. Det sikrer lave installati-

onsomkostninger.

Lavt energiforbrug
Vores naturlige løsninger belaster ikke miljø-

et, og samtidig sparer det på driftsomkostnin-

gerne.

Vejrbestanding
Vi har nøje udvalgt og afprøvet materialer til 

dig. Der er ikke gået på kompromis med kvali-

teten, det sikrer lang holdbarhed i al slags vejr

Ivar Haahr A/S udvikler, fremstiller og leverer en række innovative 

ventilations- og ovenlysprodukter til agro og industri.

Hos os får du høj kvalitet og faglighed, og vi ved, at troværdighed 

og tillid er grundlæggende forudsætninger for et godt samarbejde.

vi leverer lys 
og luft
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Blå bjælke: Gardinventilation 

Nederst: Ivar Haahr bjælke med adresse og kontaktoplysninger nederst. 

 

frisk luft – enkelt og ligetil… 

Er dit behov gardin ventilation, så er 
Hejsegardinet et godt bud.  

Det udføres altid efter mål og leveres som 
standard i hvidt, gråt eller transparent materiale. 
Det er muligt at få leveret i specielle farver efter 
nærmere aftale. Hejsegardinet leveres også i en 
isoleret udgave. Du kan også få flere forskellige 
specialløsninger, der er nøje tilpasset bygningen, 
herunder f.eks. malkestaldsgardiner. 

Presenningsdugen vejer 550–670 g pr. m2 og har 
meget høj slidstyrke. De indbyggede støttewirer 
stabiliserer dugen, og alle sliddele er 
specialfremstillet til vedvarende belastning i 
ekstreme miljøer. 

 

 

Citat + billede nederst over hele bredden:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ivar Haahr A/S - Hejsegardin 

»Enkel montering i sektioner 

»Leveres efter mål 

»Mange valgmuligheder 

»Mulighed for specialløsninger 

Dertil kommer andre fordele såsom ekstrem 
holdbarhed. Frit udsyn og fleksibel 
klimaafskærmning. Ingen støjgener. Optimalt 
indeklima og velvære. 

Her indsættes de tre montagesymboler: 

 

frisk luft
– enkelt og ligetil…
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slidstyrke. de indbyggede støttewirer stabiliserer dugen, 

og alle sliddele er specialfremstillet til vedvarende belast

ning i ekstreme miljøer.

individuelt, solidt og uden besvær

ivar Haahr leverer også fuglenet, der passer til opgaven.

meget enkel udførelse
– og meget enkel montering

montering
du får sektionsopdelte enheder, 

der nemme at montere sammen 

med en detaljeret monteringsvej

ledning og brugermanual, der er 

lige til at gå til.

klimafordele
Et naturligt luftindtag bidrager til 

en effektiv ventilation og et opti

malt indeklima.

lovgivning og regler 
gardin ventilation opfylder alle gæl

dende krav, herunder CEmærkning, 

og kan leveres i brandhæmmende 

materiale, når det er et lovkrav.

et system der er 
til at håndtere

det trinløse hejsesystem er af rustfri stål

wire og kan leveres med manuel eller kli

mastyret regulering.

håndterbare moduler 
– og letforståelig
vejledning
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Er dit behov gardinventilation, så er
hejsegardinet et godt bud. 

Det udføres altid efter mål og leveres som standard i hvidt, 
gråt eller transparent materiale. Det er muligt at få leveret i 
specielle farver efter nærmere aftale. Hejsegardinet leveres 
også i en isoleret udgave. Du kan også få flere forskellige 
specialløsninger, der er nøje tilpasset bygningen, herunder 
f.eks. malkestaldsgardiner.
Presenningsdugen vejer 550–670 g pr. m2 og har meget høj 
slidstyrke. De indbyggede støttewirer stabiliserer dugen, og 
alle sliddele er specialfremstillet til vedvarende belastning i 
ekstreme miljøer.

frisk luft
– enkelt og ligetil...

Ivar Haahr a/s
– hejsegardin 

» Enkel montering i sektioner

» Leveres efter mål

» Mange valgmuligheder

» Mulighed for specialløsninger

Dertil kommer andre fordele såsom ekstrem holdbar-
hed. Frit udsyn og fleksibel klimaafskærmning. Ingen 
støjgener. Optimalt indeklima og velvære.

Du får sektionsopdelte enhender,
der er nemme at montere samt
en detaljeret monteringsvejledning
og brugermanual, der er lige til
at gå til.


