
Tube Ventilation 

» Reducerer varme/varmestress

» Mængden af fluer reduceres væsentligt

» Skaber et ensartet flow

» Reducerer ydelsestab på de varme
» sommerdage

Tube Komfort Ventilation indblæser frisk 
luft over malkekøerne på opsamlingsplad- 
sen, som er med til at reducere varme/
varmestress. Skaber ro og ensartet flow 
på opsamlingspladsen. 

Komfort Ventilation reducerer mængden 
af fluer, malketid, afsparkninger af udstyr 
under malkning og er med til at reducere 
ydelsestab på de varme sommerdage.

Tube Komfort Ventilation

en billig løsning
– både i investering og drift»
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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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