
Vores kunder siger… 
 

Tidligere var luftfugtigheden i min kælder meget høj, men efter at jeg har fået en SV7 installeret, 
er lugten dernede væk. Tidligere havde jeg en elektrisk affugter stående i kælderen, og det 
kostede en formue, og stadigvæk syntes jeg, der lugtede dernede. Forleden, da der var -5 grader 
udenfor, målte jeg indgangs-temperaturen på anlægget til 21,2 grader, bare fordi der var sol på. 
Jeg er meget tilfreds med mit anlæg fra SolarVenti.  
 
Grethe Gyldholm Jensen, Randers 

 

Måske var det lidt urealistisk af os at forvente, at vores SolarVenti anlæg ville give en hel masse 
varme. Under alle omstændigheder var vores hovedformål at få kælderen affugtet, og som 
sådan har anlægget fungeret rigtig fint. Huset er fra 20’erne - kælderen er på 74 m2 og helt 
uisoleret. Vi har opnået det, vi først og fremmest gerne ville, nemlig at undgå at have tændt for 
varmeapparatet hele tiden - og at få en god luft i kælderen.  
 
Erik M. Jacobsen, Valby 

 

Vi fik sat en SV14 fra SolarVenti op på vores sydvæg, og sådan som den blæser ned i vores 
kælder, har det været en rigtig succes. Det har givet helt anderledes frisk luft i kælderen lige 
fra starten af. Min far fik en luftsolfanger installeret for mange år siden i sin kolonihave, hvor 
luftfugtigheden den følgende vinter faldt med 50 %. Sådan én måtte vi også have i kælderen det 
nye sted, vi er flyttet hen, tænkte jeg, og vi kan helt tydeligt mærke, at vi ikke har den dér døde, 
stillestående luft mere.  
 
Kurt Strøm, Rødovre 

 

Jeg fik i 2013 installeret 2 stk. SV14 luftsolfangere med separat udsugning til at holde fugten 
væk fra min kælder, og jeg har lige siden været ovenud begejstret for anlægget fra SolarVenti. 
Når solen skinner, kommer der en svag lyd fra ventilatorerne, men det er, hvad jeg vil kalde en 
”god” lyd, og jeg slår normalt ikke anlægget fra på noget tidspunkt, da det holder en dejlig frisk luft i 
min kælder, som samtidig er blevet behagelig at opholde sig i. En rigtig god idé, som jeg selv fik 
anbefalet af nogen, der var lige så glade for deres SolarVenti anlæg. Jeg giver meget gerne min 
anbefaling videre.  
 
Ethel Hansen, Hasle v. Århus 

 



 

Det er om sommeren, jeg har haft flest problemer med fugten i kælderen - før altså - og der har 
min SolarVenti luftsolfanger lavet god cirkulation dernede. Jeg kan mærke, luften er mere tør. 
Jeg har ikke været inde og lave målinger, men kvaliteten af luften er i hvert fald væsentligt 
forbedret. Jeg kan bare mærke, at de sidste problemer med luft og lugt er væk nu.  
 
Kristian Norsgaard, Værløse 

 

 


