
Den rigtige løsning 

nu og i fremtiden 

Kontakt Klimablock 

Har du en opgave, der skal løses - stor som lille- , er du altid velkommen til at kontakte 

Klimablock - så finder vi den rigtige løsning. I vores virksomhed har vi alle tekniske 

forudsæt-ninger, kapacitet, viden og erfaring fra løsningen af rigtig mange succesfulde 

opgaver i såvel ind- som udland. 

Men herudover har vi hos Klimablock noget, der måske er endnu vigtigere, nemlig evne 
og ikke mindst vilje til at samarbejde. 

Ring eller send en e-mail allerede i dag og få et seriøst tilbud på den rigtige løsning for 

din virksomhed. 

Klimablock Herning ApS
Teglvænget 23
7400 Herning 

Tlf.: +45 97 13 25 00

Fax: +45 97 13 25 75

E-mail: info@klimablock.dk

www.multiair.dk 

www.klimablock.dk 

www.klimablock.com 

Klimablock er en af branchens mest erfarne leverandører af effektive ventilations- og udsugningsløsninger. 

Klimablock har alle de tekniske forudsætninger for at levere den rigtige løsning - første gang! 

mailto:info@multiair.dk
http://www.multiair.dk/
http://www.klimablock.dk/
http://www.klimablock.com/


Industriel Ventilation 

Klimablock er en moderne virksomhed med erfarne medarbejdere, som gennem mere 
end 30 år har været ansvarlig for levering af effektive ventilationsløsninger til træ-, plast-, 

jern- og metalvirksomheder. Vores erfaringer danner grundlaget for seriøse og 

kundetilpassede løsninger, der tager udgangspunkt i grundige beregninger af den enkelte  

virksomheds behov. 

Vi samarbejder med såvel store som små virk- 

somheder, hvilket er med til at styrke vores interne 
udvikling samt øge kendskabet til de forskellige 

arbejdsprocesser og problematikker, der er i hen- 

holdsvis store som små virksomheder. 

I samarbejde med Klimablock, er der taget udgangspunkt i 

virksomhedens specifkke og unikke behov. Vi lægger stor vægt 

på, at samarbejdet med kunden bliver så optimalt som muligt. 

Dette sikrer vi gennem en grundig analyse af den pågældende 

virksomheds behov, såvel nu som inden for en overskuelig 

fremtid. Som værktøj tager vi udgangspunkt i en 

behovsanalyse, som beskriver virksomhedens problemområder. 

Samtidig tages der selvfølgelig højde for individuelle 

bygningsfaciliteter og krav til drifstøkonomien. 

Vi ved godt, at det er altafgørende for den en- 

keltes indsats og effektivitet på arbejdet, at der 

er et optimalt arbejdsklima. Undersøgelser viser, 
at personers præstation både fysisk og psykisk 

påvirkes af indeklimaet. 

For at sikre arbejdspladsen et optimalt 

indeklima, er Klimablock en relevant 

samarbejdspartner, med viden om, og fokus på 

at skabe et godt arbejds- klima, for 

virksomhedens medarbejdere. Klimablock er totalleverandør og varetager 
hele implementeringen af løsningen. 

På baggrund af denne 

behovsanalyse,  opstiller 

vi nogle helt konkrete 

løsningsforslag. Herunder 

de menneskelige faktorer 

i henhold til et godt og 

sundt arbejdsmiljø samt 

de økonomiske konse- 

kvenser for, hvad et ven- 

tilationssystem koster i 

forhold til den pris, der 

skal betales, hvis der ikke 
investeres. 

Når Klimablock har 

leveret et anlæg, vil der  

efterfølgende være en løbende evaluering af den løsning, vi har projekteret, således at 

løsningen hele tiden følger med virksomhedens udvikling og behov. 

Klimablock har i samarbejde med en ekstern 

konsulentvirksomhed udarbejdet CE/ATEX 

dokumentation på alle vores produkter. Dette 

indebærer at alle Klimablock's produkter 

opfylder kravene i EU-maskindirektiv og i ATEX 

direktivet. Alle kunder får udleveret en fuldstændig 

dokumentation på produkter købt hos Klimablock. 

Klimablock's løsninger er fleksible og tilpasset den enkelte virksomheds behov. Med mere end 30 års erfaring inden for 

Industriventilation er Klimablock et 

sikkert leverandørvalg. 

Hvorfor Klimablock? 

Vores erfaring, din styrke! 

Et godt indeklima 




