
Case:
Agency Spring, 
Aarhus



Med adresse i et smukt, bevaringsværdigt bindingsværks
hus fra 1804 var det svært for reklamebureauet Agency 
Spring at forbedre indeklimaet i de lavloftede kontorer. 
Løsningen blev MicroVent. 

Reklamebureauet Agency Spring ville 
gerne forbedre indeklimaet i kontorer 
og mødelokaler, men havde to ud-
fordringer: Ventilationen måtte ikke 
optage plads i de lavloftede lokaler, 
og den måtte ikke skæmme den 
bevarings værdige bygning. 

- Vi valgte MicroVent, fordi ventilationen 
indbygges direkte i væggen og ingen-
ting fyldte. Det var også afgørende, at vi 
med MicroVent havde mulighed for at 
udforme de udvendige skærme, så de 

passer perfekt til bygningens specielle 
arkitektur, forklarer serviceleder Bo 
Petersen fra GK Århus, som var total-
teknisk entreprenør på opgaven.

Samtidig sikrer de specialdesignede 
indblæsningsriste og en høj varmegen-
vinding på 85 % at ventilationen er 
behagelig og aldrig føles som træk.

Sammen med et ekstremt lave lyd-
niveau gør det MicroVent til optimal 
ventilation i kontorer og mødelokaler.  
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Udefra er de diskrete skærme det eneste tegn på, at medarbejderne hos reklamebureauet 
Agency Spring har fået et langt bedre indeklima. MicroVent indbygges direkte i væggen og 
optager ingen plads i lokalet. Dermed var det rørløse ventilationssystem et oplagt valg til den 
bevaringsværdige bygning i hjertet af Aarhus.

MicroVentsystemet består af minimum to 
microventilationsenheder. Enhederne koordi
nerer og fordeler ind og udblæsningsarbejdet 
mellem sig, så luftskiftet enten holdes på et 
konstant prædefineret niveau eller justeres efter 
behov. Antallet af enheder dimensioneres i for
hold til behovet for luftskifte. MicroVent fås med 
henholdsvis 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ventilatorer.


