Fresh AB lanserar kompakta avfuktare på Elfack 7-10 maj
Fresh AB lanserar en helt ny serie kompakta sorptionsavfuktare. Fresh
Avfuktare är kompakta, tystgående och optimerade för att användas dygnet
runt i temperaturer långt under ± 0°C. Vid krypgrund och vindsavfuktning är
sorptionsavfuktaren den absolut bästa lösningen.
Ventilationsföretaget Fresh AB lanserar en serie sorptionsavfuktare på Elfack-mässan i
Göteborg 7-10 maj. Fresh Avfuktare D-800 och D-1200 är två kompakta avfuktare som är
optimala att användas i alla utrymmen som utsätts för fukt och lukt. Avfuktaren släpps i två
storlekar; D-800 är idealisk för ytor upp till 80 m² och D-1200 upp till 120 m².
Perfekt för krypgrund och vind
Sorptionsavfuktare har ett mycket brett användningsområde och fungerar bra även vid låga
temperaturer. Tekniken gör det möjligt att avfukta långt under ± 0°C. Vid krypgrund och
vindsavfuktning är sorptionsavfuktare det enda gångbara alternativet och med
sorptionsavfuktning försvinner fukten i en svag luftström via avluftsslangen.

Flera användningsområden och smidig installation
Fresh Avfuktare passar utmärkt i alla utrymmen som utsätts för fukt och lukt som
exempelvis krypgrund, badrum, lagerlokaler, tvättstugor och båtar. Fresh Avfuktare är
flexibel och kan fästas på alla plana ytor som vägg, golv eller tak, tack vare de roterbara
fötterna. Avfuktaren är utrustad med en 4,2 meter kabel med stickpropp vilket möjliggör en
smidig installation.

Enkelt och smidigt underhåll
Med ett enkelt handgrepp lossar du filtret och rengör det genom att skölja med ljummet
vatten vid behov 1-2 gånger per år. Avfuktaren är utrustad med automatisk återgång vid
strömavbrott vilket är en värdefull funktion på ställen där det är svårt att komma åt.
Dessutom är Fresh Avfuktare mycket tystgående vilket gör den perfekt i utrymmen där
människor vistas.
Varmt välkomna till Fresh AB i monter D06:21 på Elfack 7-10 maj!
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Fresh Avfuktare lanseras i två modeller; D-800 och D-1200 som passar i utrymmen upp till 80
respektive 120 m2.
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