
Ovenlysventilation type GK
nem montering
– naturligvis…

ovenlys Ventilation leveres i samlede enheder 

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

skulle der opstå 
spørgsmål om mon
teringen, er vi klar 
ved telefonen, så du 
kan komme videre!

Faglærte medarbejdere er parate med råd og vejledning.

montering
indbygningsmål og fremgangsmåde 

er tydeligt beskrevet. Færdige pro

duktpakker – lige til at gå til.

ingen støjgener
naturlig ventilation giver et effektivt 

luftskifte, som giver et optimalt inde

klima uden støjgener.
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ingen støjgener
naturlig ventilation giver et effektivt 

luftskifte, som giver et optimalt inde

klima uden støjgener.

...og giver et behageligere indeklima
og en sundere bygning

Har du brug for bredere ovenlys, og mangler du effek- 
tiv ventilering, så er naturlig ventilation en rigtig god 
og enkel løsning – helt uden elektriske installationer. 
Resultatet er et optimalt indeklima.

Vi anvender udelukkende vejrbestandige materialer af 
høj kvalitet. 

Ovenlys Ventilation fra Ivar Haahr A/S leveres efter mål 
eller i standardbredder fra 300 til 500 cm. Vores lys- 
plader er altid konstrueret med ekstra god inddækning.

det ligger i luften...

”Profilerne udføres solidt i stål med forborede huller klar
til montering. Alle færdige produkter varmgalvaniseres i
Danmark. Resultatet er optimal holdbarhed”»
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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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fordele ved naturlig
ventilation

» Leveres efter mål

» Er let at montere

» Langtidsholdbare løsninger

» Vejrbestandige materialer

Derudover giver det et optimalt indeklima med vel- 
være for dyrene og en øget produktivitet – og så er 
der ingen støjgener og intet forbrug af strøm. Det 
betaler sig at investere i naturlig ventilation.

det ligger i luften...

naturlig ventilation

du får mange klare fordele med ovenlys 

Ventilation fra ivar Haahr a/s:

 »kan leveres på mål

 »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.

mangler du effektiv ventilering, så er naturlig ven
tilation en rigtig god og enkelt løsning – helt uden 
elektriske installationer. resultatet er et optimalt 
indeklima. Vi anvender ude  luk kende vejrbestan

dige materialer af høj kvalitet. ovenlys Ventilation 
fra ivar Haahr a/s leveres efter mål eller i stan
dardbredder fra 100 til 500 cm. Vores lysplader  
er altid konstrueret med ekstra god inddækning.

…og giver et behageligt indeklima og en sundere bygning

fordele ved 
naturlig ventilation

mange valgmuligheder
du kan frit vælge mellem fast eller regulerbart af

kastareal, og om lyspladerne skal være isolerede eller 

uisolerede, klare eller opalhvide. Vindskærmene leve

res som standard i grå, men kan også fås i andre ral

farver. ring til os, så snakker vi om dine ønsker.

varmgalvaniseret
profilerne udføres solidt i stål med forborede huller 

klar til montering. alle færdige produkter varmgalva

niseres i danmark. resultatet er optimal holdbarhed.

nem montering
– naturligvis…

Ovenlys Ventilation leveres i samlede enheder 

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

skulle der opstå 
spørgsmål om mon-
teringen, er vi klar 
ved telefonen, så du 
kan komme videre!

Faglærte medarbejdere er parate med råd og vejledning.

Montering
Indbygningsmål og fremgangsmåde 

er tydeligt beskrevet. Færdige pro-

duktpakker – lige til at gå til.

Ingen støjgener
Naturlig ventilation giver et effektivt 

luftskifte, som giver et optimalt inde-

klima uden støjgener.


