
Hälsosamma och 
hållbara inneklimat 
med textilkanaler



Kvalitén på luften vi andas är 
viktig. Det gäller såväl utomhus 
som inomhus. Med textilbaserad 
ventilation skapas möjligheter 
till ett kontrollerat, behagligt och 
hälsosamt inneklimat. 
Frisk luft är en grundförutsättning till en 
god inomhusmiljö. Med våra textilkanaler 
skapar vi en miljö för människor att verka 

och trivas i. Med andra ord en miljö med 
goda förutsättningar till positiv utveckling.

Sju fördelar med bra inneklimat:

 - Vi mår bättre
 - Vi orkar mer
 - Vi håller oss friskare
 - Inlärningsförmågan ökar
 - Vi blir smartare
 - Vi fattar klokare beslut
 - Vi blir bättre medmänniskor



Effektiv luftfördelning 
med textilkanaler
Undvik döda zoner i form av stillastående 
förbrukad rumsluft som ger negativ effekt 
på oss människor. Utnyttja textilkanalernas 
förmåga att skapa jämn och dragfri 
fördelning av frisk luft i hela rummet. 

Enkel installation
Vår grundregel är att det ska gå snabbt och 
enkelt att installera en textilkanal. Vi erbjuder 
olika montagelösningar beroende på 
installationsförutsättningar och funktion.



En lyckad installation är inte bara 
funktion utan även design. Rund, 
halvrund eller kvartsrund form som 
grundutförande ger tillsammans med 
valfria kulörer oändliga möjligheter till 
kreativa lösningar.



Kvalitet från garn till färdig produkt 
Våra textilkanaler tillverkas av KE Fibertec AS 
i Danmark. Materialen vävs i KE:s eget väveri 
vilket säkrar kvalitén och flexibiliteten i våra 
produkter. Textilerna är brandgodkända och 
kan fås med flera olika luftgenomsläppligheter 
eller som helt tät duk. 

Valfri färg
Med över 1600 specialkulörer kan textil
kanalerna framhävas eller hållas diskreta. 
 Kontrasterande eller neutrala färger – valet  
är fritt.

Unika material och färger:



Världens första Cradle to Cradle 
certifierade ventilationskanal

CradleVent är världens första ventila
tionskanal som är godkänd som en  Cradle 
to  Cradle certifierad produkt av EPEA i 
 Hamburg.

Certifieringen dokumenterar produktens 
hållbarhet och att vi tar ansvar genom hela 
livscykeln, från vagga till vagga, d.v.s. från 
tillverkning till återvinning.

EPD
Med en EPD-miljövarudeklaration möter 
vi framtidens miljötänk inom samhälls
byggnation. EPD:n dokumenterar vår 
produkts miljömässiga påverkan under 
hela livscykeln.

Material Produktion

DriftDemontering

TM



LCC
Hög produktkvalitet lönar sig oftast i 
längden. Vi erbjuder LCCberäkningar (Life 
Cycle Cost) som ger en totalekonomi för 
hela investeringen sett till hela produktens 
livslängd.

Med InTex® tryck och temperatursensor tar 
du kontrollen över dina textilkanaler. Fel
källor kan identifieras eller uteslutas genom 
driftdata från allra längst ut i ventilations

systemet. Dessutom får du automatiskt larm 
när textilkanalerna måste rengöras* vilket 
ger energibesparingar och upprätthåller ett 
hälsosamt inneklimat med god luftfördelning. 

* Gäller ej textilkanaler i täta material och ej vid konstanttryckstyrda system.

Ett bra inneklimat  
och energibesparingar 
med InTex®

InTex®- 
master

InTex®- 
sensor 

Projektering Byggprocess

Drift och 
underhåll

Avfall



Om Svante Lundbäck AB
Sedan 1994 har Svante Lundbäck realiserat personliga och hälsosamma 
ventilationslösningar för behovsstyrda inneklimat.

Vi marknadsför och levererar textilkanaler och textildon för 
luftdistribution från danska KE Fibertec AS. 

Med vår långa erfarenhet i ryggen garanterar vi dig full trygghet som 
kund – från dimensionering till drifttagning.

Vi jobbar utifrån insikten att ett bra inneklimat är en förutsättning för att 
vi människor ska må bra, och mår vi bra så ger vi positiva avtryck till vår 
omgivning.

Svante Lundbäck AB
Sturevägen 3
177 56  Järfälla

Tel. 08580 181 00
info@svantelundback.se
svantelundback.se

Partner
Vi levererar produkter från KE Fibertec


