
Case:

GSV Materieludlejning, 
Ringsted



Da GSV Materieludlejning byggede ny afdeling i Ringsted, 
blev MicroVent valgt som ventilation i kontorer, mødelokale 
og kantine.  

GSV Materieludlejning er Danmarks 
største udlejningsvirksomhed af mate-
riel, og i efteråret opførte virksomheden 
en ny afdeling i Ringsted med kontor-
bygning og lagerhal. 

- Vi valgte MicroVent, fordi ventilationen 
ikke optager plads i lokalerne. Udenpå 
bygningen er ventilationen skjult bag 
perforerede plader, så de er næsten 
usynlige, og vi er meget tilfredse med 
resultatet, fortæller projekt chef Morten 
Bork fra GSV. 

Det rørløse design gør både anlægs-
prisen langt billigere og giver et el-
forbrug, som er 85 % lavere end ved 
rørført ventilation. 

- Vi tænker altid på miljø og energi-
effektivitet, så det er selvfølgelig et plus, 
at MicroVent er klimavenlig og billig i 
drift, siger Morten Bork.

De specielle indblæsningsriste og en 
varmegenvinding på 85 % sikrer, at 
ventilationen aldrig føles som træk. 
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MicroVent indbygges direkte i væggen og optager ingen plads i lokalet. Desuden er den rørløse 
ventilation støjsvag og har en høj varmegenvinding på 85 pct., så ventilationen aldrig føles som 
træk. Det gør MicroVent til et oplagt valg i kontorer og mødelokaler – både ved nybyggeri og 
renovering. 

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.


