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Andas renare luft - Byt luftfilter regelbundet!
Att andas ren luft är något vi alla tar för givet. Dålig luft bemängd med smutspartiklar gör Dig trött och sätter ned
Din koncentrationsförmåga. Därför borde det vara naturligt att regelbundet se över sitt luftbehandlingssystem och
kontrollera konditionen hos de filter som svarar för tillförseln av luft till huset.
Lindbergs Ventilation AB är ett företag som specialiserat sig på att tillverka och sälja filter till ventilationsanläggningar. Vi kan erbjuda filter till alla på marknaden förekommande luftbehandlingsaggregat såsom återvinningsaggregat, fläktar, värmepumpar och spiskåpor. Tänk på att smutsiga filter sänker luftflödet och försämrar luftkvaliteten.
Byt därför filter regelbundet. För att säkerställa våra filters höga kvalitet och prestanda är våra produkter P-märkta
av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut.
Mera information om SP och varför Du skall använda P-märkta filter, finner Du på SP´s hemsida där vi bl.a finns
registrerade.
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Filter för olika ändamål. Allt från
filtermedia på rulle till färdiga
filter för ventilationsaggregat.

Påsfilter sydda på trådram till
Fläkt Woods RDKG & Temovex
480s m.fl.

Panelfilter med planmedia samt
filtermaterial i tillskurna mått.

Strutfilter till Låg-impulsdon och
som insatsfilter i spirorör mm.

Filterpåsar med lösa trådramar
samt filter sydda på trådram till
aggregat RDAA,RDKG m.fl.

Filtermaterial på rulle eller i
tillskurna plattor

Filterplattor i glasfiber i tillskurna
mått. Finns även impregnerade.

Filterboxar med filter även specialboxar med kolfilter.

Påsfilter utförda med ramar av
metall, plast eller trä. Bilderna
visar filter i klass F5,F6 och F7.
Filterna är P-Märkta oavsett
rammaterial.

Till- & frånluftsfilter i standard- och specialmått för alla
typer aggegat. Finns i samtliga
filterklasser.

Påsfilter med lös monteringsram
för till- och frånluft.

Filter till Minimaster typ ACC,
ACF m.fl.

Tillskurna filterplattori syntetmaterial och skum.

Fettfilter till spiskåpor, spisfläktar för såväl restauranger som
hemmabruk.

Filter till spiskåpor utförda som
metallfilter eller skum.

Compactfilter, pleatfilter i olika storlekar. Panelfilter med veckat media.
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Filtermedia sytt på trådram
enligt kundens mått.

