
lys og frisk luft

nem montering
– naturligvis…

Ovenlys Ventilation leveres i samlede enheder 

– klar til at sætte op og nem at gå til.

ALT hvad du skal bruge, er 
lige ved hånden – 
og klar til montering

Systemet er opbygget i modul mål, 

150 - 180 - 210 - 240 cm.

Lysplade er 10 mm termoplade opalhvid.

Vindskærm leveres i lys grå.

Afkastareal pr. lbm. 5000 cm2

fordele ved 
naturlig ventilation

Du får mange klare fordele med Ovenlys 

Ventilation fra Ivar Haahr A/S:

» Standard system, lav pris

» Er let at montere

» Langtidsholdbare løsninger

» Vejrbestandige materialer

Derudover giver det et optimalt indeklima 

med velvære for dyrene og en øget pro-

duktivitet – og så er der ingen støjgener 

og intet forbrug af strøm. Det betaler sig 

at investere i naturlig ventilation.

Montering
Indbygningsmål og fremgangsmåde er 

tydeligt beskrevet. Færdige produkt-

pakker – lige til at gå til.

en billig løsning
– både i investering og drift

Ivar Haahr leverer også fuglenet, der passer til opgaven.

Ovenlys – 10 mm

Optimale lysforhold

Ovenlys giver et meget stort og behageligt lys- 
indfald.

Lyspladerne leveres i opalhvide, det giver en god 
lysspredning i bygningen. De færdige enheder gør det 
let for dig at montere.

Du kan få isolerede lysplader som standardløsninger 
eller efter mål. 
Produktet leveres færdigsamlet og tilpasset bygningens 
taghældning.
Lyspladen er 10 mm termoplade i opalhvid.

luk lyset ind – ovenfra

isoleret ovenlys
– 10 mm

Alle lysplader er
vejrbestandige og skabt
til at holde i lang tid»

Isoleret ovenlys giver 
optimale arbejdsforhold»
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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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vi leverer lys 
og luft

indlysende fordele 

» Levering efter mål

» Færdige enheder – klar til montering

» Professionel monteringsvejledning

» Lave installationsomkostninger

Der er tænkt på alle detaljer. Alle isolerede 

lysplader er f.eks. tætnet med diffusionstape, 

som effektivt lukker af for snavs. Rene lyspla-

der bevarer nemlig en god lysgennemgang og 

holder længere.

den rene 
løsning

ALT hvad du skal bruge, 
er lige ved hånden – og 
klar til montering

Montering
Udførlig monteringsvejledning med 

angivne mål og dimensioner følger 

altid med. Det er lige til at gå til.

Mål & dimensioner 
Alle ovenlys kan produceres efter 

mål, så de let kan tilpasses de 

aktuelle bygningsforhold.
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