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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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vindnet

Ivar Haahr leverer også fuglenet, som let kan monteres
og tilpasses forskellige bygningstyper.

få ventilation  
i nettet
Er dit behov en løsning, der f.eks. modvirker træk, er 

System Vindnet en enkel og fornuftig ventilationsløs-

ning, som giver en behagelig og diffus ventilation.

Vindnet kan tilpasses de aktuelle forhold. Nettet leve-

res i længder, der passer til den enkelte opgave. Stan-

dardbredden er 105 eller 210 cm. Specialsammensvej-

sede løsninger kan leveres efter opgave.

Vindnet er fremstillet i et enormt stærkt materiale 

med en brudstyrke på 1000 til 1800 N pr. m2, hvilket 

sikrer en længere holdbarhed. Derfor yder vi dig 10 års 

produktgaranti.

Vi lagerfører nettet i grønt og sort med et åbningsareal 

på 25 eller 40 %.

En stærk og enkel ventilationsløsning med lang hold-

barhed og simpel montering. Du får:

 Hurtig levering

 Levering efter mål

 Flere valgmuligheder

 Let montering 

System Vindnet giver dig optimale klimaforhold, en 

behagelig diffus ventilation, modvirker træk og beva-

rer et godt udsyn. Vores UV-bestandige materialer er 

stærke og langtidsholdbare.

Åbningsareal på 

25-40%

vindbrydende effekt 
på op til 90%

Montering
Vindnet kan med lethed klippes til 

i passende størrelser og monteres 

på alle bygningskonstruktioner.

Er dit behov en løsning, der f.eks. modvirker træk, 
er System Vindnet en enkel og fornuftig ventilations- 
løsning, som giver en behagelig og diffus ventilation.

Vindnet kan tilpasses de aktuelle forhold. Nettet leve- 
res i længder, der passer til den enkelte opgave. Stan- 
dardbredden er 105 eller 210 cm. Specialsammen- 
svejsede løsninger kan leveres efter opgave.

En stærk løsningEn stærk løsning
Vindnet er fremstillet i et enormt stærkt materiale med 
en brudstyrke på 1000 til 1800 N pr. m2, hvilket sikrer 
en længere holdbarhed. Derfor yder vi dig 10 års pro-
duktgaranti.

få ventilation
i nettet

En enkel ventilations-
løsning med lang
holdbarhed

vindbrydende effekt
på op til 90%»

Du får:

» Hutig levering

» Levering efter mål

» Flere valgmuligheder

» Let montering

System Vindnet giver dig optimale klimaforhold, en 
behagelig diffus ventilation, modvirker træk og be- 
varer et godt udsyn. Vores UV-bestandige materialer 
er stærke og langtidsholdbare.

Vi lagerfører nettet i grønt og sort med et åbningsar-
eal på 25 eller 40 %.

Åbningsareal på 

25-40%


