Har Du råd att inte låta bli?
Hur mår Ditt hus?
Rätt ventilationsanläggning skapar mervärde i form av bättre innemiljö samt lägre
energikostnad och driftskostnad. Dessutom höjer det husets värde!
Varför är det så?
Sannolikt och tyvärr uppvisar Din ventilationsanläggning alltför låg verkningsgrad. Detta
skapar ett sämre inneklimat företrädes på grund av en högre fukthalt som påverkar
luften Du andas in. Inte minst om Du är allergiker eller astmatiker kan dåligt inneklimat
menligt påverka Ditt mående.
Minimikravet för luftväxling är 0.35 l/s och kvadratmeter. Bor Du på 100 kvadratmeter
måste Du alltså omsätta 35 liter per varje sekund. Per dygn motsvarar detta cirka
3 miljoner liter frisk luft.
Dessutom innehåller luften energi, en energi som vi tar vara på och återför till Ditt hus.
Hur gör vi?
Allt beroende på Dina krav och förutsättningar byter vi panna/värmepump, byter eller
installerar ett ventilationsaggregat över spisen, eller rent av utför vi båda! Samtidigt
väljer Du ny fläktkåpa som höjer det estetiska värdet på Ditt kök och Ditt hus. Av oss får
Du en kalkyl som visar hur fort Du får tillbaka Din investering.
Vad gör Du?
Kontakta oss och vi genomför en besiktning och föreslår åtgärder. Du får ett pris som vi
står för. Det genomförda ROT bidraget motiverar installationen ännu mera.
Vad är EKM Kontroll?
EKM har funnits och verkat i Helsingborg och Hässleholm i över 25 år. Huvudinriktningen
är installation och service av ventilationsanläggningar i bostäder. Våra partners
FläktWoods, Exhausto, Siemens, NIBE och Tyfon Fläkt borgar för kvalitet i våra
anläggningar!
Tyfon fläkt har lager och butik för försäljning av reservdelar såsom filter, fläktar m.m.
Här finner Du också utställning av ventilationsaggregat, spiskåpor och värmepumpar.
Du finner Tyfon fläkt hos EKM på Karbingatan 26 i Helsingborg.
När Du bestämt Dej eller vill veta mer!
Slå oss en signal, 042/29 40 60, eller lägg ett mail till info@ekm-kontroll.se, för att boka
ett besök. Detta besök leder fram till en detaljerad och prissatt åtgärdsplan för Ditt hus.

Låt Ditt hus andas!
Välkommen till EKM

info@ekm-kontroll.se
www.ekm-kontroll.se
042/29 40 60
Karbingatan 26, Helsingborg
Filial Hässleholm: 0451/467 46

