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OPGAVER:
OPGAVER:
Din skorstensfejer har uddannelse, erfaring og udstyr til at løse dine ventilationsopgaver.
Derfor er en uforpligtende samtale det første
skridt mod et behageligt og sundt indeklima.
Kontakt trygt din skorstensfejer og hør
hvad vi kan gøre for dit indeklima.
Find din ventilationsekspert på:

www.ventilationsrensning.info
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Medlem af skorstensfejerlauget

Skorstensfejeren, Walther Hansen
Mette Billes Vej 7 • 9900 Frederikshavn

Tlf. 98 43 15 88 • Telefontid: 7.00 - 17.00

Din garanti for godt håndværk
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Skorstensfejning
Brandpræventivt tilsyn
Rensning af kedler og brændeovne
Fuglesikring af aftræk og skorstene
Energimålinger
Udstedelse af skorstens/-ildsteds
attester
· Professionel og uvildig rådgivning
- opstilling/-installering af
skorstene og ildsteder
- indretning af fyrrum
Din skorstensfejer forebygger
også risici for brand,
forgiftning og skadelig kondens.
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Vidste du at din skorstensfejer
er uddannet til at foretage kanalrensning
af dit ventilations-system?

VIL DU HAVE
ET GODT INDEKLIMA?
- så er et rent og velfungerende
ventilationsanlæg vejen frem.
For at opretholde effektiviteten og opfylde behovet
for et godt luftskifte skal dit ventilationsanlæg
renses og vedligeholdes. Det giver dig et
sundt indeklima med masser af frisk luft.

Misligeholdte anlæg og kanaler
kan medføre:
Din skorstensfejer renser også
det du ikke ser, bl. a.:
· Genvindingsanlæg og
inderegulering i private boliger
· Aftrækskanaler fra boligblokke
· Udsugningskanaler fra køkkener
· Aftræk fra tørretumblere
Husk at udskifte dine filtre
- alternativt få din skorstensfejer til det.
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Skimmelsvamp
Bygninger med fugt, råd og svamp
Dårligt indeklima
Træthed og hovedpine
Højt CO2-niveau i luften
Brandfare i fedtede udsugningskanaler
fra køkkener
· Allergier fra mikroorganismer, støvmider
og bakterier
· Unødig slitage på ventilatorer
· Øget energi forbrug

SE MERE PÅ
WWW.INDEKLIMAOGVENTILATION.DK

