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I Randers’ smukke natur ligger pavillionen Månehuset, som 
er opholdssted for Børnehaven Himmelblås udegruppe. I 
2014 blev Månehuset udskiftet med et nyt modulbyggeri 
med rørløs ventilation fra InVentilate, som sikrer et sundt 
og behageligt indeklima for børn og voksne. 

Børnehaven Himmelblå er en selv-
ejende institution tilknyttet Randers 
Kommune. Natur og udeliv spiller en 
vigtig rolle i dagligdagen for de 101 
børn og 18 voksne, som er fordelt på to 
afdelinger – en på Nørresundbyvej og 
en i Månedalen på Tebbestrupvej.  

I Månedalen har børnene inderum i 
Månehuset. Efter 20 år var det gamle 
pavillionbyggeri udslidt, og en ny og 
større institution blev derfor bestilt hos 
DesignModul A/S.
Resultatet er en modulbygget, funk-
tionel daginstitution på 240 m2.

 
For at sikre et sundt og behageligt in-
deklima i daginstitutionen blev det nye 
byggeri leveret med rørløs ventilation 
fra InVentilate, der indbygges diskret i 
den flotte træfacade. 

InVentilates rørløse ventilationsløsning 
har desuden den fordel, at indbygnin-
gen er langt nemmere  og billigere end 
rørført central ventilation. 

Samtidig bruger ventilationssystemet 
fra InVentilate 85 % mindre el end cen-
tral ventilation, og det giver markante 
besparelser på driftsomkostningerne. 

Månehuset, Børnehaven Himmelblå

Projekt:

Bygherre: Randers Kommune

Sted: Tebbestrupvej 86, Randers 

Omfang: Modulbygget daginstitu-
tion på 240 m2

Antal enheder: 
10 stk. MicroVent Wall 8V
2 stk. MicroVent Panel 3x8V
4 stk. MicroVent Wall 5V
3 stk. MicroVent Wall 3/3
1 stk. Mirovent Wal 2/2
I alt 20 enheder

Projektperiode: 
Januar - april 2014

Kontakt:

InVentilate
Orionvej 2
7430 Ikast

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

Ventilationssystemet MicroVent indbygges nemt og diskret i facaden og optager ikke plads i 
daginstitutionens lokaler. Desuden kan ventilationen tilsluttes CO2-måler og dermed kun køre 
efter behov – til gavn for både indeklima og driftsomkostninger.

DesignModul A/S designer, producerer 
og sælger modulbyggeri og pavilloner 
til alle formål, ligesom virksomheden 
har specialiseret sig i teknikhuse til alle 
typer installationer og containere, som 
kan indrettes efter kundens ønske.

Derudover er DesignModul totalleve-
randør af det modulbyggede lavenergi-
hus 2020-huset.

Se mere på www.designmodul.dk
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