
Velkommen til et godt indeklima
Air Connection 
din ekspert i boligventilation!



Vi er den samarbejdspartner du vil 
have, når du skal have et indeklima 
anlæg i god solid kvalitet

Vi har samlet de bedste komponenter fra Europa’s 
førende udbydere og kan derfor tilbyde en samlet 
løsning til den rigtige pris!

Disse produkter og vores know how, samt markeds- 
erfaring giver en hel unik kombination af dansk nær-
vær og international kompetence. 
Alt dette kommer dig som bruger til gode.

Bæredygtige løsninger
Udover økonomi er bæredygtighed også et naturligt 
element i en moderne ventilationsløsning. Vi har stor 
erfaring med at skabe bæredygtige løsninger, som står 
mål med internationale standarder

Lad os løse dine ventilationsopgaver
Kontakt os for at høre mere om hvordan vi kan 
hjælpe dig.

Vi er altid parat til at diskutere hvordan dine 
ventilationsopgaver kan løses bedst muligt.
 

Vi forhandler et bredt udvalg fra 
markedets førende producenter



• Høj teknisk viden -       
   mere end 20 års 
   erfaring

• Loyal leverandør

• Ingen skjulte afgifter

• Hjælp til opstart 
   med tegning, samt 
   udførlig monterings-
   vejledning

Ved at vælge Air Connection får du ikke blot gavn af vores store eks-
pertise og mange års erfaring inden for boligventilation. 
Du får en række fremtidssikrede boligventilationsprodukter af høj 
kvalitet og i flot design.
Hos os er høj fleksibilitet og kundetilpasning nøgleord.
Vi arbejder således altid på at være forkant med nye komplementære 
produkter og intern udvikling, som tilgodeser vores kunder.

Med afdelinger både i Odder og Greve dækker vi i dag hele landet.
Ring og hør nærmere om hvad vi kan tilbyde jer på tlf:

Jylland:   +45 8654 6060
Sjælland: +45 4345 6060



Air Connection - 
din ekspert i boligventilation!
Air Connection ApS
Rude Havvej 17 B
8300 Odder
Tlf.   +45 8654 6060

Air Connection Øst ApS
Elektronvej 2-4
2670 Greve
Tlf.   +45 4345 6060

info@airconnection.dk
Teknisk information

www.airconnection.dk


