ANNONSE FRA IGLAND GARASJEN

IGLAND
GARASJEN
– NÅ MED
SOLFANGER
SOLARVENTI
Igland Garasjen, ledende
produsent og leverandør
av garasjer i Norge, utvider
konseptet sitt med å inkludere
salg av solfangeren SolarVenti.

– Vi er først i Norge med denne
kombinasjonen,
sier
Jan
Kristian
Benestad, markedssjef i Igland Garasjen.
SolarVenti varmer opp garasjen din.
Solfangerens filter varmer opp luften
og en ventilator trekker luften gjennom
det oppvarmede filteret før den blåses
inn i garasjen.
Den varme luften
trekker til seg fuktighet som igjen blir
presset ut gjennom ventilene i garasjen.
– Resultatet er et tørrere og bedre inneklima
med ren, frisk luft fri for partikler og mye
annet, for eksempel radon. Det betyr at
bilen og alt det du oppbevarer i garasjen
holder seg tørt og fint, sier Benestad.
Han minner om klima i Norge hvor du ofte
kjører inn i garasjen med våt bil etter regn
og snø. – Vannet som renner ned på gulvet
øker fuktigheten og kan ende med at alt du
har der får jordslag og skader. Det unngår
du med SolarVenti, sier han.
Mer effektivt enn solceller
En solfanger fra SolarVenti utnytter
solstrålene om lag fire ganger så effektivt
som ved solcelle til strøm. SolarVenti SV
14G har høy yteevne, med 201 cm i lengden
og 70 cm i bredden. Denne typen er
beregnet til rom på opp til 60 kvadratmeter
og
leveres med komplett tilbehør til
veggmontering. Takmonteringsutstyr kan

kjøpes som tillegg.
SolarVenti SV 14G leveres med SControl
styring slik at du kan stille inn etter ønsket
temperatur, fuktighetsnivå og tid. Den
leveres også med egne forhåndsinnstillinger
for bruk i garasje.
– SolarVenti SV 14G er bare en av flere
varianter i SolarVenti-serien. Man kan få
både større og mindre anlegg – alt etter
størrelsen på bygget det skal brukes i,
forteller Benestad
Nesten gratis i drift
SolarVenti krever strømtilførsel, men
driftskostnadene er svært lave. Benestad
anslår årlige utgifter på rundt femtilappen,
da energien fra sola er gratis.
Filteret i solfangeren er vedlikeholdsfritt.

– Med SolarVenti oppnår du tørt og varmt inne
klima som også kan forkorte ladetiden for el-biler.
Bilen lader raskere og bruker mindre strøm når
den først er i gang. Perfekt for el-bileiere, sier Jan
Kristian Benestad, markedssjef i Igland.

FAKTA
Igland Garasjen er Norges største garasjeleverandør og leverer rundt 2000 garasjer i Norge hvert
år. Selskapet har egne avdelinger i Hordaland,
Trondheim, Grenland og Sverige, samt en forhandler i Danmark. De har også en egen nettbutikk hvor du kan kjøpe alt du trenger av utstyr
til garasjen. Selskapet har hovedkontor i
Grimstad.
www.igland.no

