Climate Recovery IK System

Introduktion til Ølands fleksible,
bæredygtige præisolerede
kanalsystem
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Øland A/S giver dig to fordele:

Nyde arbejdet &
lave smart forretning
Øland A/S IK Kanaler og IK Fittings er et komplet system af præisolerede
komponenter til dit næste ventilation eller klimaanlægs projekt.
Produkterne er præisoleret af næsten udelukkende genbrugsglas og sand.
Uanset om du er installatør, bygningskonstruktør, eller
arkitekt, kan du forvente at nyde logistiske fordele, forenklet montering,
energibesparelser og opnå konkurrencefordele.
Og prisen? Den vil du også nyde. Selvom vi naturligvis forstår at nogle
har større behov for at blive overbevist, end andre.

Lyder sådan set ”cool” nok, ik’?
IK System har også
CE-godkendte certificeringer
ligesom A2-s1, d0 - Brændbart
og tæthedsklasse D!
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Arbejdskraft besparelser
    

Materiale besparelser

    Større produktudbud
    Installationskvalitet
    Bedre Brand Image
    Lettere planlægning
    Levetids omkostninger

Let vægt

Tilpasningsevne

Runde/
Rektangulære

Præisolering

Støjreduktion

Et par eksempler på hvad IK kanalsystem leverer hver dag
Pakket flad
Vores patenterede fleksible kvalitet
tillader IK Kanaler, der pakkes og
opbevares fladt, at levere op til 90
meter kanaler på en enkelt palle. Men
du behøver ikke blive overrasket, når
du fjerner en kanal, og den springer
tilbage til sin standard runde form; det
er meningen!.
Enkel installation
En repræsentativ gruppe af HVAC
installationseksperter fandt, at der er op
til 50 % kanalmontagetid at spare, ved
at benytte IK kanalsystem. Nu kan du
fordoble din installationsvirksomhed,
mens du færdigbehandler dine
projekter på den halve tid, da
isoleringen allerede er inkluderet!

Bæredygtige
materialer

CO2
Reduktion

Selvbærende

Ingen vibrationer

Fra runde til rektangulære
IK kanalernes evne til at forvandle sig
fra rund til rektangulær, på hvilket som
helst tidspunkt, betyder at du endelig
kan blive kreativ med din planlægning.
Det kan skabe effektivitetsgevinster
for dig og dine kunder, ved at
tilbyde billigere installation og lavere
omkostninger i levetiden, alt sammen
samtidigt.
Bæredygtighed
Vi vil ikke lyve. At levere et system
der nedskærer CO2-udledningen
med op til 90%, op imod standard
metalpladealternativer - gør os stolte.
Det nedsatte energiforbrug fra det lave
tryktab giver endda slutbrugeren en
fordel ved at benytte de isolerede kanal
produkter.

Ingen varme
overførsel

Genåbning

Standard
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Enjoy work
Create business

©

Stadig brug for mere info? For tekniske specifikationer og andre
produktdokumentationer, besøg www.oeland.dk, hvor du samtidig
finder priser på produktet
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