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Brydes Allé, København S
Garagen på Brydes Allé er værested og ungdomsklub for
områdets unge. I 2015 genåbnede Garagen i nyt pavillonbyggeri, hvor MicroVent sørger for et sundt indeklima til de
unge brugere og personalet.
Lige siden værestedet og ungdoms
klubben Garagen blev etableret, har
rammerne været for små og nedslidte
til det aktuelle behov. Derfor valgte
Københavns Kommune at rive de
gamle bygninger ned og erstatte dem
med en tidssvarende pavillonbygning.

MicroVent blev valgt, fordi de rørløse
ventilationsenheder var nemme og
billige at indbygge i pavillonnen.
Desuden optager ventilationen ingen
plads i lokalerne.

Derudover bruger MicroVent 85 %
mindre strøm end central ventilation,
Bilsby A/S har leveret pavillonbyggeriet hvilket gør driften markant billigere.
på i alt 120 m2, og for at sikre et sundt
indeklima i de nye, velisolerede lokaler Og så er ventilationen fuldt integreret i
blev MicroVent valgt som ventilation i
bygningens arkitektur, hvor enhederne
to opholdsrum, kontor og køkken.
er indbygget bag facadens trælameller.

MicroVents rørløse design giver stor designfrihed. På Brydes Allé er de rørløse ventilations
enheder diskret indbygget bag trælamellerne over vinduerne. Desuden er den rørløse ventilation nemmere og dermed langt billigere af installere end central ventilation.

Kontakt:
InVentilate
Orionvej 2
7430 Ikast

Tlf.: 72 301 024
E-mail: info@inventilate.com
www.inventilate.com

Projekt:
Bygherre: Bilsby A/S for Københavns Kommune
Sted: Garagen, Brydes Allé, Kbh. S
Omfang: Kontor og to opholdsrum
Antal enheder:
2 stk. MV Panel 2x8
2 stk. MV 8 Wall
2 stk. MV 3/3 Wall
Projektperiode:
Marts-juni 2015

MicroVent-systemet består af minimum to
mikroventilationsenheder. Enhederne koordinerer 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 forhold til behovet for luftskifte. MicroVent fås med
henholdsvis 2, 3, 4, 5, 6, 7 og 8 ventilatorer.

