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Ventilation av gym
Även det hårdaste träningspasset skall kännas uppfriskande!

Vi levererar inneklimat av världsklass även i de tuffaste miljöerna
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Värme

CO2 och partiklar

Doft

Fukt

Nordic Wellness gym i Haninge (TubusWall)
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Om gym och träningslokaler

Träningslokaler och i synnerhet spinninglokaler, är en av de 
tuffaste utmaningarna att ventilera och klimatisera.
InventiAir-tekniken skapar en stratifierande ventilation där 
de termiska stigkrafterna tillåts samverka. Friskluften till-
förs där människorna vistas - den förorenade och varma 
luften tillåts stiga mot taket och föras bort med frånluften. 
Detta innebär att 30-40% mer värmeeffekt kan föras bort 
från rummet än traditionell ventilation. En effektiv ventila-
tion ökar kroppens syretillförsel och förbättrar träningen, 
samt får dig att må bättre under och efter träningen.

InventiAir har under det senaste året fått förtroende att 
leverera lösningar och produkter till flertalet projekt hos 
välkända aktörer på marknaden. Dessa projekt har innefat-
tat alltifrån befintliga träningslokaler till nya moderna an-
läggningar. Vi upplever ett starkt positivt gensvar där våra 
lösningar är installerade, vilket resulterar i att vi har fått 
fortsatt förtroende att leverera ventilation i världsklass.
Se urval av referenser nedan.

Produkter för gym

TubusWall tillför luften på ett sätt som effektivt ventilerar 
bort överskottsvärme och CO2, med hög verkningsgrad 
helt i samverkan med de termiska drivkrafterna i rummet. 
TubusWall monteras vertikalt och använder sig av ventila-
tionstekniken Wall Confluent Jets. Det innebär att tilluften 
tillförs rummet med hög auktoritet via rummets väggar och 
golv. Tekniken skapar en stabil skiktning av rumsluften och 
är nästintill ljudlös.

TubusRaw installeras parallellt med vägg och luften dis-
tribueras genom dysor längs hela luftkanalen, vilket ger en 
stabil luftström i en bestämd riktning. TubusRaw ventilerar 
effektivt, både mindre och större lokaler, och klarar även 
höga installationshöjder. 

Referenser (urval)

SATS Signalfabriken

Friskis & Svettis

24seven

Balance

Nordic Wellness 

Sandvik personalgym

Kungliga tennishallen

Ort

Sundbyberg

Stockholm

Bergshamra

Stockholm

Haninge

Sandviken

Stockholm
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Balance gym, Stockholm (TubusRaw)



Annie Rosén, Balance Training

Tidigare var känslan att man på vissa platser skulle kvävas. Nu är luften mycket bra
och det känns att det finns luft överallt“ “

Omblandande InventiAir

TubusRaw
För horisontellt montage

MinMax
TubusWall kan kompletteras 
med MinMax forceringsspjäll

Omblandande / InventiAir
InventiAirs teknik skapar ett strati-
fierat inneklimat, som samverkar 
med de termiska drivkrafterna. 
Friskluften hamnar där den behövs, 
vilket förbättrar inneklimatet och 
välbefinnandet väsentligt. Använd 
luft som samlas i taknivå, avlägsnas 
enkelt med den högt placerade me-
kaniska frånluften i rummet.

Värmeavgivning
Alla värmekällor har en naturligt up-
påtriktad konvektionsström. Strömn-
ingskraften i dessa konvektions-
strömmar är i direkt proportion mot 
värmekällans effekt. Det innebär att det 
finns en naturlig kraft att överskotts-
värme och ”gammal” luft stiger uppåt. 
Traditionell ventilation motverkar och 
blandar runt den använda luften i loka-
len.

TubusWall
Monteras mot vägg alternativt pelare

Fitness 24 seven, Bergshamra (TubusWall) SATS Signalfabriken, Stockholm (TubusWall)
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Nordic Wellness Eriksberg, Göteborg (TubusWall)

Sporthall Gävle (TubusRaw)

Gavlehov idrottshall, Gävle (Cathedra)

Dome extremsport-anläggning, Gävle (TubusRaw)
Bild lånad av freeride.se
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Bättre inomhusklimat
Dokumenterat bättre upplevd

luftkvalitet och lägre CO2

Behovsanpassade lösningar
Produkter och system som är

anpassade efter verksamheten

Innovation & teknik
Nytänkande teknik och innovativa

produkter

InventiAirs produktsortiment innefattar allt från enkla tilluftsdon 
till komplicerade klimatprodukter samt kundanpassade lösningar. 
Samtliga av våra produkter är framtagna för att optimera inom-
husklimatet och reducera energiåtgången i våra fastigheter.

Våra framgångar bygger på en djup passion för teknik och in-
novation, samt ett nära samarbete med forskare och högskolor 
världen över. 

Hur luften sprider sig i rummet, tillsammans med en effektiv 
borttransport av värme och partiklar, är viktiga faktorer för
optimering av inomhusklimatet. 

För oss på InventiAir, är det viktigt att alltid vara ledande inom 
detta område.

Välkommen som kund till oss!

+46 8 653 04 00 info@inventiair.se www.inventiair.se


