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Et system med gardinventilation kan med fordel udbygges med en klimacomputer, som automatisk sørger for at regulere den naturlige ventilation.
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Lad gardinerne overvåge

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

vejrsituationen, og give besked til en trækstation om
at hæve eller sænke gardinet efter behov.
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