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INTELLIGENT BOLIGVENTILATION
ENKEL, KOMPAKT, STØJSVAG OG DIGITAL

Kontrolleret boligventilation med op til 91 % varmegenvinding
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INDENDØRS LUFTKVALITET 

Hos os står mennesket med dets behov og krav i centrum. 
Formålet med vores handlinger er at give mennesket et sundt og behageligt klima af velvære i boligen. 
Behagelig rumtemperatur, en afbalanceret fugtighedsgrad og den bedste luftkvalitet er nogle af de mål, vi 
efterstræber. Leve livet i fulde (luft)drag anses af getAir for at være en grundlæggende boligrettighed. Som 
en af de ledende producenter af decentral boligventilation ved vi præcist, hvad der er vigtigt.

Vores vision er
PERFEKT INDOOR AIR QUALITY

af vores liv
 tilbringer vi i 
lukkede rum

90%
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En stor del af vores liv tilbringer vi i lukkede rum. Hos getAir har vi forlængst erkendt, hvor vigtigt et element 
luft er. Derfor ønsker vi også at give dig frisk og ren luft i dine lokaler, så du føler dig endnu bedre tilpas i dit 
hjem. Vores succes understøttes desuden af vores teknologi og innovation. Vi arbejder efter mottoet: Suc-
ces gennem innovation, som begejstrer mennesker med mærkbar merværdi! getAir sætter milepæle inden 
for indeklima, både teknisk og i form af service og tjenesteydelser.

Vores filosofi – for hele boligen
FRISK OG REN LUFT

beskytter 
den kommende 

generation

Bæredygtige produkter
VORES MISSION

For at forbedre Indoor Air Quality 
fremstiller vi produkter, som...

skåner vores planets 
ressourcer

fremmer sundheden 
for vores generation
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DECENTRAL VENTILATIONSTEKNOLOGI

TID TIL OMTANKE

DIN MERVÆRDI VED HJÆLP AF VORES PRODUKTER

Moderne ventilationsteknologier er blevet uundværlige i lavenergihuse. Enhver, der bygger fremtidsorienteret, 
har automatisk ventilation med i planlægningen. I de nyeste boligmasser isoleres bygninger så effektivt, at 
skadelige stoffer og fugt ikke længere af sig selv kan trænge ud. Ved utilstrækkelig ventilation risikerer man 
fugtige rum eller sågar skimmelangreb. Ved at regulere indeklimaet kan man bevare boligmassen. Samtidigt 
stiger ejendommens værdi.

Glem alt om fordommene: Et ventilationssystem er kompliceret at installere og kræver meget vedligeholdelse. 
De mest moderne getAir-friskluftsystemer overbeviser med enkelt men højeffektiv teknik. Takket være det 
kompakte design er installationsomkostningerne i plug-in-princippet meget lave. Den modulære konstruktion 
gør filterskift legende let. Kvalitativt avancerede teknologier garanterer desuden en lang levetid.

MINDRE VENTILATOR –
HØJ LIVSKVALITET

Høj livskvalitet

Stress-reduktion

Indbrudssikring

Ulykkesforebyggelse

Sundhed

Fremtidsorienteret

Værdistigning af din      
faste ejendom

Lave                              
Montageaufwand

Lang levetid

God ventilation er meget mere end blot frisk luft. Den 
er den grundlæggende forudsætning for at kunne bo 
behageligt. Iltholdig indåndingsluft mildner stress-
symptomer og forbedrer det generelle velvære.

Fra nu af er det ikke nødvendigt at åbne vinduerne 
for at opnå ventilation. Sikkerhed og beskyttelse 
undervurderes ofte som et positivt aspekt ved 
decentral boligventilation. Dét, at man aldrig mere skal 
åbne et vindue for at lufte ud, er sågar en fordel. Alene 
indbrudsbeskyttelsen og det ængstelige spørgsmål, 
om nu alle vinduer virkelig er lukket - især i ferietiden. 
Endnu vigtigere er beskyttelsen af småbørn, for hvem 
et åbent vindue er ensbetydende med ulykkesfare. 
Denne bekymring påtager vi os og giver dig en god 
sikkerhedsfornemmelse.
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BRANIMIR W., 38 ÅR, ALLERGIKER

„Jeg har høfeber. 
Sunde mennesker er glade for frisk luft; 

jeg reagerer med en løbende næse og åndenød. 
Sover du med åbent vindue? Kunne jeg ikke forestille 

mig. Hos os sørger den decentrale ventilation nu 
for permanent lufttilførsel og bortfiltrerer samtidigt 

op til 90 % af al pollen. En velsignelse for mit 
åndedrætssystem!“

Høj  livskvalitet  
med frisk luft!

Til interviewet
www.getair.eu/interview
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VARMEGENVINDINGSPRINCIPPET

Effektiv ventilere for din bolig
OVERBLIK OVER FORDELENE VED 
GETAIR-SYSTEMERNE:

Den værdifulde energi 
opbevares i den keramiske 
varmebeholder, indtil den 

maksimale kapacitet er nået.

I 70 sekunder 
transporterer ventilatoren 

varm, brugt luft 
ud i det fri.

op til 91 % varmegenvinding

Hurtigere og billigere installation

Enkel rengøring og vedligeholdelse

Forbedret lydisolering

Ren og pollenfri indeluft

op til 50 % varmeenergi-besparelse

UDSUGNINGSFASE
UDENDØRS 

0 °C

2°C

21°C
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Ved den gængse vinduesventilering udledes opvarmet indeluft uhindret i det fri. Samtidig går varmeenergien 
tabt, uden at være blevet udnyttet. Det er lige netop dét, som den decentrale boligventilation med varmegenvin-
ding forhindrer. Først gemmes varmen fra den brugte afgangsluft, og først derefter ledes luften ud i det fri. Et 
enkelt princip med høj omkostningsbesparelse.

Hvorfor ikke gøre det enkelt?
DET SIMPLE PRINCIP DEN

DECENTRALE BOLIGVENTILATION

Når den lagrede varme 
er fuldstændigt afgivet, 

skifter ventilatoren 
rotationsretning - den nye 
udsugningsfase begynder.

Ventilatoren ændrer rotationsret-
ning - frisk udeluft transporteres ind 
i boligrummet. Den kolde friske luft 

opvarmes.

Den Princippet 
i den decentrale 
boligventilation 
som animation

www.getair.eu

INDBLÆSNINGSFASE

INDENDØRS 21 °C

UDENDØRS 
0 °C

0°C

19°C
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„DET MINDSTE, MEST STØJSVAGE OG MEST EFFEKTIVE DE-
CENTRALE BOLIGVENTILATIONSSYSTEM I SIN KLASSE.“

DET FULDENDTE 
FLADE DESIGN:

DEN INDVENDIGE 
AFSKÆRMNING

Dybden af det indvendige afskærm-
ningsdesign med Noise Deflector 
måler kun 45 millimeter. Den speci-
aludviklede lydisoleringsmembran 

reducerer støjen til et minimum.

SENSORSTYRET ZONE- OG FUGTIGHEDSREGULERING
De sensorer, der er integreret i SmartFan® S, måler temperaturen og fugtigheden i indeluf-

ten og vælger automatisk den rigtige modus for optimal ventilation.

ENESTÅENDE PM2.5 FINSTØVFILTER*
Finstøvfiltret sørger for den bedst mulige sundhedsmæssige beskyttelse i boligen. 
Alt lige fra groft støv, over pollen til de mindste finstøvpartikler, der dannes af udstød-

ningsgasser, kan bortfiltreres uden problemer.

*fås som ekstraudstyr

Varmeforsyningsgrad op til 91 %

Trin 1 Trin 2 Trin 3 Trin 4
Flow eco-modus/
gennemventilering1) [m³/h] 18 28 38 46

Lydtryksniveau  [db(A)] 11 19 28 33

Strømforbrug2) [W] 0,8 1,4 2,6 4,0

Standard lydniveaudifference Dn,w [dB] 44/49 (med lyddæmpningssæt (ekstraudstyr))

Kerneboringsdiameter  [mm]   162

Energieffektivitetsklasse

TEKNISKE DATA
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SMARTFAN® S 

TEKNOLOGISK AVANCERET:
DEN UDVENDIGE AFSKÆRMNING
De højtydende komponenter sørger med deres 
specialformede luftudløb for optimalt luftflow. 
Afskærmningerne med integreret styrevinge 
er baseret på turbineteknologien. Den endelige 
installation sker uden brug af værktøj og uden 
boring eller iskruning i facaden.

AERODYNAMISK OG NÆSTEN LYDLØS: VENTILATOREN
Den reversible hightech-aksialventilator roterer i begge retninger med konstant høj ydelse. Vibrati-
onsdæmpnings-teknologien sørger for næsten lydløs drift.

INSPIRERET AF NATUREN:
VARMEVEKSLERENHEDEN
Den højeffektive keramiske varmeveksler med 
sekskantstruktur tilvejebringer et flow med 
minimalt tab. Vaffelmønsterstrukturen tilbyder 
den højst mulige overflade med en varmegen-
vinding på op til 91 %.

SmartFan®

Førende teknologi                     inden for branche
n 

  

SMARTFAN® + SENSOR = SMARTFAN® S
SmartFan® S forvandler sig til SmartFan® S ved blot at tilslutte sensor-stikket. Således ud-
styret tager SmartFan® S den permanente ventilation i egne hænder. Den vælger helt auto-
matisk den rigtige modus for et behageligt, godt indeklima i beboelsesrummene. Dette gø-
res muligt af de integrerede sensorer, som regelmæssigt måler temperaturen og fugtigheden og 
reagerer derefter. Beboerne har altid den gode fornemmelse af frisk luft uden spildt varmeenergi.

SMARTFAN® S KOMBINERER ALLE FORDELENE VED SMARTFAN®-SERIEN MED INNOVATIV SENSORIK.
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KOMPLETTE LØSNINGER

LYSNING
SmartFan® L
Systemet forsvinder i lysningen 
og absorberer bedre den udefra-
kommende lyd.

KÆLDER
SmartFan® K
Takket være Smart-
Fan® K fra Smart-
Fan®-teknologien 
kan også kælderrum 
nyde godt af dette.
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Fugtrum
SmartFan® XR
Løsningen til indvendige vådrum 
opfylder de samme ydelser som 
X-serien.

TAG
SmartFan® D
Den innovative 
tagløsning! Syste-
met er kompatibelt 
med næsten alle 
skråtage.

Bad og køkken
SmartFan® X
Ubehagelig lugt og fugtighed 
afledes hurtigt og diskret gennem 
et rør i ydervæggen.

GOD INDELUFT OVERALT
getAir-ventilationssystemerne sørger for frisk luft i hvert eneste 
område af huset. Installation af SmartFan® kan ske i det ønske-
de antal rum i hele huset. Systemerne til lysning, tag og kælder 
er baseret på SmartFan®-teknologien med op til 91 % varme-
genvinding.
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SÅ GODT SOM USYNLIG
Den innovative decentrale boligventilationsenhed kan 
uden problemer integreres i vindueslysningen og kan 
allerede monteres ved en tykkelse af det kombinere-
de varmeisolationssystem (WDVS) på kun 60 mm.

SMARTFAN®-TEKNOLOGI
Systemet er baseret på de innovative 

SmartFan®-komponenter.

... SMARTFAN® L PLUS – EKSTREMT STØJSVAG OG USYNLIG
SmartFan® L Plus sørger for ro og en rekreativ søvn. Især i boligområder med megen støj, f.eks. i nærheden 
af landingsbaner, jernbanelinjer eller ved stærkt trafikerede veje, er installation af en boligventilation en for-
bedring af boligsituationen. Frisk luft uden støj; endeligt en mulighed med SmartFan® L Plus.

Psst... 

SMARTFAN® L PLUS 
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„STILLE“ INDVENDIG 
AFSKÆRMNIING
Den akustisk og flowoptimerede 
indvendige afskærmning sørger 
for minimal gennemgangslyd

INNOVATIVT OMSTILLINGS-PRINCIP
Takket være det innovative omstillingssystem kan 
SmartFan® L via en 180°-drejning indsættes både 
til venstre og højre i lysningen. Desuden sørger den 
dobbelte deflektion af luftflowene for mindre gen-
nemgangslyd.

FORDELENE

Knap nok synlig facadeafslutning

Forbedret lydisolering (lyddæmpningsklasse 6)

Dobbelt lyddeflektion

Op til 60 dB Standard lydniveaudifference 

Høj varmeisoleringsegenskab

Op til 91 % varmegenvinding

Enkel montering og rengøring

BEDSTE VARMEISOLERINGSEGENSKABEN
Lysningskanalerne består af det patenterede varmeisolerings-
materiale Neopor®. Takket være andelen af malet grafit opnår 
Neopor® en op til tyve procent højere isoleringseffekt. Denne 
forøgelse bidrager til en forbedret, energivenlig byggemetode.

FORBEDRET ABSORBERING AF UDENDØRSSTØJ
Via en integreret lydisoleringsmåtte og en dobbelt 
flowdeflektion elimineres den udendørs støj næsten 
fuldstændigt.
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STYRINGEN

DIT LIV ER INDIVIDUELT – 
DET SAMME ER DIN VENTILATION!

Varmegenvinding

Sovemodus

Gennemventilering

Stødventilering

Automatikmodus 

Tidsstyring

Med den innovative WIFI-styring fra getAir har du i forbindelse med getAir-appen 
på din smartphone altid mulighed for at sikre et behageligt velværeklima. Bekvemt 
via appen eller direkte via styringen.

Du kan vælge mellem en række forskellige modi, der passer til et hvilket som helst ventilationskrav:

LED Styring – 
frisk luft med et tryk på en knap
Den prismæssigt attraktive sty-
ring kan betjenes via fire knapper. 
Meget overskueligt kan man le-
gende let indstille effekttrinnene 
samt to modi.

TOUCH-Styring – 
enestående på markedet
Med et enkelt tryk med fingeren 
kan du bekvemt vælge mellem fire 
forindstillede effekttrin samt den 
passende ventilationsindstilling via 
en række forskellige modi.
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Boligrum

Situation: 
Fødselsdagsfest

Krav: 
Høj fugtbelastning, 

øget iltforbrug

Løsning:
Partymodus med automatisk 

fugtighedsregulering

Sove- og børneværelser

Situation: 
Barn sover

Krav:
Minimal fugtbelastning, 

minimal støj
Løsning:

Sovemodus med automatisk 
fugtighedsregulering

Badeværelse

Situation: 
Person bader

Krav: 
Høj fugtighedsbelastning

Løsning: 
Power-ventilation med automatisk 

fugtighedsregulering

1 2 3

3 2

2

1

Du kan betjene forskellige ventilationsbehov på samme tid.

Beslut dig for: TOUCH- eller LED-styring
Den fleksible getAir-styring er konstrueret i moduler. Rammen og betje-
ningspanelet sluttes til basisdelen helt uden værktøj. Således kan den enkle 
LED-styring altid suppleres med den multifunktionelle TOUCH-styring. Alt ef-
ter behov og situation kan der opgraderes uden problemer.

BEHOVSSTYRET VENTILATION 
VIA ZONEREGULERING
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LUFTKVALITETSSENSOR

Lille i størrelse – men med stor virkning
SUND INDELUFT TAKKET VÆRE SENSORIK
De intelligente getAir-systemer har en integreret luftkvalitetssensor. Denne måler ikke kun luftfugtigheden 
og temperaturen, men nu også luftkvaliteten. Luftkvaliteten giver et fingerpeg om den aktuelle koncentration 
af skadelige stoffer i boligen. Udstødningsgasser, skimmelsvampesporer samt maling og byggematerialer, 
såkaldte VOC (flygtige organiske forbindelser), som afgives fra maling, møbler eller gulvbelægninger, kan 
ophobe sig i indeluften. Især i moderne, lufttæt isolerede bygninger kan indholdet af skadelige stoffer hurtigt 
stige til en usund koncentration. Ved for høj belastning med skadelige stoffer aktiveres fuldautomatisk den 
passende modus, så der tilføres tilstrækkelig frisk luft, og den brugte indeluft inkl. skadelige stoffer bortle-
des.

Den perfekte 
luftkvalitet 

på tilråb
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En verdensnyhed
FRISK LUFT VIA STEMMESTYRING

Du kan styre det hele med én brugerflade
APPEN* FRA GETAIR  
GØR DET MULIGT

*Kun muligt i forbindelse med WIFI-styring

Den nye stemmestyring fra getAir tilbyder en helt ny type boligventilering og gør hverdagen endnu mere kom-
fortabel. SmartFan er verdens første decentrale boligventilationssystem, som kan styres med stemmeassi-
stenten „Alexa“ fra Amazon Echo og Google Assistant. Dermed reagerer getAir-ventilationssystemerne på ef-
terspørgslen – så du bekvemt kan lede frisk luft ind i huset og vælge den ønskede ventilationsmodus fra din 
yndlingslænestol.

En ventilator, en app – talrige muligheder. Via getAir-appen kan 
du ganske enkelt og hurtigt styre hver enkelte ventilationszone 
efter behov. På denne måde kan du bekvemt vælge den pas-
sende modus. I en håndevending kan du skifte mellem varme-
genvinding og kortvarig udluftning, nyde den lydløse afslapning 
i sovemodus eller indstille ventilationen til dine helt specifikke 
ugentlige krav. I øvrigt: For at gøre din tilværelse endnu mere 
problemfri overtager ventilatoren i automatikmodus af sig selv 
styringen med henblik på perfekt ventilation.

APP- OG STEMMESTYRING
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Ideelt til nybyggeri
INSTALLATIONS- OG MONTAGESTEN

Autom. fugt- og zoneregulering
PLUG-IN SENSOR

Med det patenterede lydisoleringselement kan lyd-
tryksniveauet for de allerede akustisk optimerede 
getAir-systemer endnu en gang reduceres med op til 5 dB. 
Elementet har en tykkelse på 80 mm med hver tre kamme-
relementer, der kan åbnes, og som kan tages ud enkeltvis 
afhængigt af det ønskede flow. Ringen kan uden proble-
mer og uafhængigt afkortes til en hvilken som helst væg-
tykkelse.

TILBEHØR

Hvis det godt må foregå lidt mere lydløst
LYDISOLERINGSELEMENT 3K

Den robuste montagesten er et uundværligt 
monteringshjælpemiddel til nybyggeri. Denne 

kvadrat har allerede en 162 mm stor åbning og en 3° 
hældning i forhold til kondensatafløbet. I råhusfasen 
indmures den ganske enkelt i den foruddefinerede 
højde. Efterfølgende kerneboring er således ikke nød-
vendig. Montagestenen består af det moderne iso-
leringsmateriale Neopor® og er dermed ideel til den 
energivenlige byggemetode.

Alle SmartFan®-systemer har en forberedt ventilatorenhed 
med sensor-port, med hvilken plug-in-sensoren kan tilsluttes 

på få sekunder takket være et enkelt stikprincip. Sensoren sidder 
umiddelbart inde i ventilatorenheden og måler dermed den ind- og 
udstrømmende luft direkte. Den fine sensorik registrerer temperatu-
ren og luftfugtigheden og afgør uafhængigt, hvilket ventilatortrin og 
hvilken modus der behøves. På denne måde sørges der automatisk 
altid for optimalt indeklima.
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Pollenfiltret reducerer pollen- og støvbelastningen i 
huset. Det anvendte materiale i det førsteklasses fle-

ecemateriale-filter gør filteret særdeles effektivt. Det speci-
aludviklede fleecemateriale-filter binder de forbisvævende 
støvpartikler uden at bremse luftstrømmen. Støv og smuds 
kan udsuges uden problemer.

Robust og tidløs
UDENDØRS METALHÆTTER

VARIANTER

Ikke kun for allergikere
POLLENFILTER

For at undgå at bruge en elektronikboks kan du benytte en 
DIN-skinne-strømforsyning i stedet for den indbyggede strøm-
forsyning. Herved installeres strømforsyningen direkte i sikringsbok-
sen. Ved denne installationsmetode kræves der en slids (eller kabelka-
nal) i sikringsboksens væg af hensyn til styringen.

Elektronikboksen bliver overflødig
STRØMFORSYNING VIA DIN-SKINNE

Til særligt små vægtykkelser, der inkl. indvendig 
og udvendig puds samt isolering ligger under 
335 mm, kan vi tilbyde vores elegante udendørshætter 
af metal. Disse fås i udførelser med nuancerne rustfrit 
stål, hvid (RAL 9016) og antracit (RAL 7016).
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CONNECTIVITY & DATA
Intelligent netværksforbundet
getAir udvikler et digitalt netværk 
til integration og central styring 
af egne teknologier og eksterne 
produkter. Det omfatter intelli-
gent sensorteknologi til perma-
nent registrering af målte værdier, 
en platformsuafhængig app- og 
stemmestyring samt netværks-
forbindelse med andre SmartHo-
me-systemer.

I vores højteknologiske verden er ren luft 
en stadig sjældnere vare. Finstøvbelast-
ningen fortsætter med at stige i takt med 
stadig større trafikmængder i byerne; ener-
giomkostningerne stiger støt på grund 
af råvaremangel. Ville et energieffektivt 
luftrensningssystem med næsten 100 % 
partikelseparation og ressourcebesparen-
de filterteknologi da ikke være den ultima-
tive løsning?

Filtrerer næsten 100 %
ABSOLUT REN LUFT 

Sig „HEJ“ til frisk luft
www.getair.eu/purifier

FREMTIDSTEKNOLOGIER

FILTRERING
Enestående og fremtidsorienteret filterløsning
Bo i et ubelastet, rent indeklima, fri for belastende svævestof-
fer op til en renhedsgrad svarende til niveauet for medicinsk 
udstyr. Dette muliggøres via enestående filterteknologi. Gen-
nem videnskabelig grundforskning har getAir skabt en ny di-
mension inden for luftrensning. Air Purifier‘en fra getAir kan 
som enkeltstående enhed anvendes af privatpersoner. Smog, 
fint støv, pollen og andre sundhedsskadelige partikler fjernes 
fuldstændigt. Selvom traditionelle systemer bruger HEPA-fil-
tre, som konstant skal udskiftes og er dyre i genanskaffelse, 
holder getAir-filteret gennem en livstid takket være sin unikke 
proces. Air Purifieren har en intelligente styring, der i kraft af 
forskellige sensorer helt af sig selv sørger for optimal ”Indo-
or-Air-Quality”.
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SMART SCENTING
Subtil parfumering skaber det abso-
lutte velværeklima
Med Smart Scenting tilbyder 
getAir den rigtige duft til enhver 
smag. De subtile duftstoffer på 
naturlig basis tilføres indeluften 
gennem en særlig forstøvnings-
proces, der samtidigt neutralise-
rer ubehagelig lugt. En enestå-
ende oplevelse, ikke blot i stuen. 
– Også på hoteller, kontorer og i 
butikker kan opholdstid, motiva-
tion og beslutningstagning påvir-
kes i positiv retning.

VENTILATION
Energieffektiv, decentral boligventilation
Ventilation står for energieffekive, kompakte boligventilati-
onssystemer. Ventilationsudstyret fra getAir er velegnet til 
enhver monteringssituation og kan installeres uden større 
udgifter. SmartFan-serien udmærker sig ved yderst støjsvag, 
trækfri luftcirkulation og særdeles økonomisk drift. De flow-
optimerede indvendige afskærmninger i et slankt og stilfuldt 
design glider desuden harmonisk ind i ethvert boligmiljø. 
Fokus er dermed på fremtidig netværksforbindelse og selv-
stændig læring af systemerne.

getAir fortsætter med at inspirere med intelligent innovation – fra enkle, prissensitive løsninger til socialt bo-
ligbyggeri til selvstændige, sensorstyrede, all-in-one-systemer til den mere eksklusive boligmasse. getAir har 
altid betragtet det perfekte indeklima med velvære-atmosfære som et resultat af flere forskellige indflydel-
sesfaktorer: Ideel automatisk frisklufttilførsel for et sundt indeklima, med maksimal energieffektivitet med 
getAir SmartFan-ventilationssystemerne. Ideel fjernelse af skadelige og svævende stoffer for maksimalt ren 
indeluft i kraft af getAir Purifier-teknologien. Og velvære i et velduftende miljø i henhold til individuelle præfe-
rencer. Alle teknologier vil i fremtiden blive integreret og kunne betjenes via en platform.

Berigelse gennem intelligente produktideer
TEKNOLOGILEDER INDEN FOR BOLIGVENTILATION
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REFERENCER

De decentrale ventilationssystemer fra getAir passer problem-
frit ind i ethvert miljø. Uanset om man ønsker noget diskret mat 
hvidt eller et ægte blikfang – takket være det utrolige udvalg af 
varianter af den indvendige afskærmning, SmartFan®, vælger du 
bare dit yndlingsdesign. Installationen er meget nem og enkel og 
kan uden problemer realiseres i både nybyggeri og gamle byg-
ninger med minimale omkostninger. Også du kan beslutte dig for 
en velvære-atmosfære i enhver forstand!

SNART OGSÅ INDEN 
FOR DINE FIRE VÆGGE…



23

WOW!
Der er faktisk tale 

om en stilfuld luftrenser.

René Reuter | entreprenør og indehaver 
FABRI & REUTER IMMOBILIEN GMBH 
”Jeg har installeret mange forskellige ventilationssystemer, men kun det 
decentrale boligventilationssystem fra getAir har gjort indtryk på mig. Pro-
dukterne er nemme at installere og betjene. Dette gør ikke kun mig glad, men 
især også mine kunder. Den behovsstyrede ventilation og den intuitive styring 
bliver særdeles godt modtaget.” 
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getAir GmbH

Krefelder Straße 670 | 41066 Mönchengladbach
Telefon: +49 2161 990 90 - 0 | Telefax: +49 2161 990 90 - 99

E-mail: info@getair.eu | Web: www.getair.eu
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