
l indab  |   ventilation

Vi har udvalget, 
der forenkler valget



Selv et lille indgangsparti 

kan være et stort problem. 

Løs det med et lufttæppe.

TWISTO sætter ”de rigtige 

rammer” om indgangs

partiet.

Størrelsen på indgangs

partiet er ingen hindring. 

Du kan få lufttæpper fra 

Lindab i alle størrelser.

En effektiv varetrafik kræver 

åbne døre og porte. 

Lufttæpper kan forhindre, 

at der trænger kold luft ind 

i bygningen.

Nu bliver det lettere at 
vælge ventilationspartner

Du ved, at du kan regne med Lindabs 

ventilationsløsninger og byggekompo

nenter. Men vidste du, at du også kan 

stole på Lindab, når det drejer sig om 

luft tæpper?

Lindab er nemlig blevet forhandler 

af luft tæpper fra det vel ansete tyske 

firma TTL. Derfor har Lindab nu endnu 

et stærkt produkt sortiment til bygge

branchen: Innovative og gennem

prøvede luft tæpper.

Vi garanterer dig, at alle lufttæpper 

lever op til Lindabs velkendte krav 

inden for kvalitet, energieffektivitet og 

miljø venlighed. Og ikke nok med det. 

Lindabs nye lufttæppeprogram giver 

dig alt det, der skal til for at installere 

markedets bedste lufttæppeløsninger.

Vi har alle komponenter, vi kender alle 

integrationsmuligheder, og vi giver dig 

al den rådgivning, du har brug for.

Med lufttæpper fra Lindab kan du 

og dine kunder nu få en endnu mere 

sammenhængende løsning fra én og 

samme leverandør.



ES lufttæppeserien er en billig serie af lufttæpper, der er beregnet 
for små lokaler og butikker, hvor der ikke stilles store krav til kom
forten i zonen omkring indgangspartiet.

EU10/15 serien er derimod en meget kraftig serie af lufttæpper, 
der har stor kapacitet og derfor dækker højloftede rum og store 
butikker effektivt. Giver rigtig god varmekomfort i zonen omkring 
indgangspartiet.

MEDIAN lufttæppeserien bygger på EU og ORBISserierne, 
men adskiller sig fra disse ved at være isoleret indvendigt med 
freonfrit, lyddæmpende skummateriale. Denne isolering lyddæm
per lufttæpperne effektivt, så hvis lufttæppet skal anvendes i et 
”stillerum”, så tænker man MEDIAN.

TREND lufttæpperne har fået ny teknologi indeni. Det betyder, at 
TREND lufttæppernes virkningsgrad er forbedret. Det samme er 
design og udformning. De kan monteres frithængende, indbyg
get i nedhængt loft eller lodret stående ved indgangspartier. Fås i 
længder fra 1 til 3 m – med spring på en halv meter. De har 5 ha
stighedstrin og er alle med de særdeles effektive Synchrostream 
indblæsningsspalter, der har lang rækkevidde og er meget indstil
lingsvenlige. Det gør alt i alt, at man kan opnå energibesparelser 
på op til 40 pct. ved at bruge TREND lufttæpperne.

EUItæpperne er meget kraftige systemer, der er gode til 
afskærmning af store døre og porte i industriområder. Den 
kraftigste version af THI lufttæpperne benyttes, hvor kravene er 
særdeles store. 

Alle modeller er med høj virkningsgrad og effektivitet. De kan an
bringes lodret eller vandret, er særdeles robuste og er selvfølgelig 
som alle tæpperne fra TTL – CEcertificerede.

Med sit smukke design og sin kompakte størrelse, passer 
TWISTO lufttæppet fint ind, hvor man både ønsker smukt design 
og et effektivt lufttæppe, der kræver mindst mulig plads og 
gulvareal. Kan placeres lodret langs indgangspartiet eller vandret 
over indgangsdøren. TWISTOtæpperne benytter Synchrostream 
indblæsningsspalter, der gør, at TWISTO afskærmer indgangs
partier særdeles effektivt. Kan fremstilles i forskellige farver, 
herunder perleblæst rustfri ståloverflade. Et virkelig smukt og 
effektivt lufttæppe.

Indgangspartier
Lufttæpper 
ES og EU10/15

Hospitaler, plejehjem
banker og hoteller
MEDIAN

Butikker, kontorer og 
andre institutioner
TREND

Industri og logistik
THI og EUI

Design, smuk
udformning og  
høj effektivitet
TWISTO

Vi matcher 
ethvert behov



Indbygningsvarianter

Udblæsningssystemet – hvad er fordelen  
ved at benytte Synchrostream?

I denne version suges luften ind i lufttæppet direkte ved dørens overkant. 

Den varme luft blæses derefter retur lidt længere inde i rummet. Den 

indblæste varme luft nærmest ”ruller” den kolde luft op i luften foran 

døren, hvorefter den suges ind i lufttæppet igen og returneres ved dørens 

underkant. Denne metode giver en forbedret afskærmning af døren. Det 

betyder, at der kan indrettes arbejdspladser tættere på indgangspartiet. 

Samtidig kan man ved brug af denne metode bruge mindre luftmængde. 

Det vil sige mindre støj fra lufttæpper og mindre luftbevægelse i dørzonen.

Som vist på den ovenstående tegning er en STEmontageløsning en 

model, hvor luften fra det bagvedliggende lokale suges ind i lufttæppet 

og blæses ned langs med indgangsdøren. Her blander den sig med den 

indtrængende kolde luft, der strømmer ind i bunden af døren. Benyttes i 

små og mindre lokaler, hvor der ikke er arbejdspladser tæt ved døren.

Standard-indbygningen STE AWE-indbygningen

Ved at benytte disse luftspalter opnås en energibesparelse 

på mere end 40 pct., fordi man kan sænke luftydelsen med 

op til 40 pct. sammenlignet med et almindeligt udblæsnings

system med almindelige udblæsningsspalter.

Energiforbruget minimeres. Alt efter lufttæppets størrelse kan 

udblæsningsspalterne tilpasses i bredde fra 80 til 200 mm. 

Det er lufttæppets længde og luftkapacitet, der bestemmer. 

Optimal virkning idet udformningen af Synchrostream spal

terne giver meget lang og laminær luftstråle. Selve spalten er 

udformet, så den støjer mindst muligt under driften og langt 

mindre end en konventionel rist.

Den er samtidig smuk og visuelt raffineret. Designet er stil

rent og finishen er glat og lækker. Lamellerne i udblæsnings

risten kan svinges i en vinkel på ± 35 grader. Når lamellerne 

svinges, svinger kanterne sammen med lamellerne, så luft

strømmen bliver så laminær som muligt.

Selve risten er sat i lufttæppet på en sådan måde, at over

fladerne er glatte. Der er ikke noget, der stikker ud på nogen 

måde. Man har fuldstændig glatte overflader.





Kom tæt på 
produkterne
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lindab.dk/lufttæpper
Har du spørgsmål omkring vores 

produkter eller installation af lufttæpper 

i et af dine projekter?

Du er altid velkommen til at ringe til 

vores specialister, der kan rådgive dig 

om det rigtige valg af lufttæppe, og om 

hvordan det kan forbedre komfort og 

klima i dit projekt.

Læs mere på lindab.dk/lufttæpper

eller ring på 73 23 23 23.


