
 FN:s hållbarhetsmål i Agenda 2030  kopplade till InventiAir

S4: Att utveckla och sprida teknik som 
bidrar till ett bättre samhälle
InventiAir har en mycket stark drivkraft att föra vår passion för 
forskning kring frisk luft inomhus vidare.  Rätt ventilationsteknik, 
med de fördelar den ger för människor och klimat, spelar en viktig 
roll i ett resurse�ektivt, friskt och hållbart samhälle. Människor i 
västvärlden tillbringar största delen av sin tid inomhus. Inventi-
Air bidrar till att inomhusluften håller optimal kvalité, att 
temperaturen är bekväm och att ventilationen är dragfri och 
tyst. Det ger bra arbetsförhållanden, där människor kan 
hålla sig friska och prestera fullt ut. Femton procent av vår 
omsättning lägger vi på forskning och utveckling, varje år och vi 
har fler än 1 000 referensprojekt. Alltså: vi ligger i framkant.  Vi 
besitter den kunskap, kompetens och erfarenhet som behövs för 
att nå och påverka de beslutsfattare som köper in ventilation.

M2: Att verka för cirkulära lösningar och hållbart användande av resurser
Vi vill hushålla med jordens alla resurser. InventiAir använder resursen ren luft på ett energie�ektivt 
sätt, i både vår teknik och våra produkter. Onödiga ombyggnationer och resursslöseri kan undvikas 
eftersom vi uppgraderar och ger gamla ventilationssystem ett nytt liv. Bara slutprodukterna behöver 
bytas ut, inte hela system. Vår teknik och våra produkter sparar 25 - 50 procent energi, jämfört med 
konventionell ventilation. InventiAir ställer hållbarhetskrav på sina leverantörer och uppmuntrar hållba-
ra lösningar. Material som blir över i våra projekt återanvänds. Allt detta bidrar till lägre CO2-utsläpp och 
att vi sparar på resursen luft - själva grunden för vår teknik.

A5: Att främja personlig utveckling på arbetsplatsen
InventiAir uppmuntrar aktivt sina medarbetare till ökad kunskap, innovationslust och viljan att lära sig 
mer. Genom att ta vara på medarbetarnas kompetens, passion och innovationslust kan vi vidareutveck-
la vår unika, hållbara teknik och våra smarta produkter. Dessutom attraherar vi ytterligare kompetenta 
medarbetare. På så sätt går både företaget, medarbetare och samhället framåt. Och vi kan fortsätta 
sprida teknik som bidrar till ett bättre samhälle.

K7: Att medvetandegöra kunder & konsumenter 
Ventilation kan fungera mer eller mindre bra, beroende på ett stort antal faktorer. Vi vill ta den utbildan-
de rollen i ventilationsbranschen och vi baserar all information, alla råd och bevis på vår gedigna know 
how på området. Varför är frisk luft inomhus så viktig? Det är självklart för oss att förklara varför. Vi 
berättar detaljerat om vår teknik, refererar till forskningsresultat och artiklar om ventilation och inom-
husklimat, är transparenta med referenser och vi håller oss uppdaterade på gällande lagar och regler i 
byggbranschen. Vi utvecklar förklaringsmodeller och verktyg som har ett utbildande syfte och som 
förenklar projektering.  

En långsiktigt hållbar verksamhet 
för ett långsiktigt hållbart samhälle
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