
VENTILATIONSRENGÖRING OCH FRISK 
INOMHUSLUFT Frisk inomhusluft ger bättre  
hälsa till dina boende, lägre energiförbrukning och billigare 
underhåll av din fastighet

Det osynliga problemet  
i många fastigheter
Det svåra med smuts i ventilationen är att problemen smyger 
sig på och att man oftast inte upptäcker något innan boende 
och andra som vistas i fastigheten klagar. När luften är dålig  
i en fastighet så kan vi få flera olika symtom. Till exempel: 

 Huvudvärk

 Upplevelsen av torr luft

 Irriterade ögon

 Torra slemhinnor

 Klåda

 Koncentrationssvårigheter och trötthet.

En ren ventilation är billigare  
än en smutsig
När ventilationen är smutsig blir underhållet av fastigheten 
dyrare eftersom ventilationen då drar mer energi. Evakuering 
av fukt och lukt från tvättstuga, toaletter och badrum kan 
också bli ett problem. En av de vanligaste orsakerna till en 
underkänd OVK-besiktning är för mycket smuts i kanalerna. 
Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket har satt upp regelverk 
som bestämmer hur inomhusklimatet skall vara så att vi får 

En vuxen människa andas cirka 25 000 liter luft per dag. Och med tanke på att  
vi i Sverige spenderar cirka 80 % av vår tid inomhus så är det viktigt att inomhus-
luften är ren. Det är därför viktigt att ventilationssystemet i din fastighet rengörs  
med jämna mellanrum så att frisk luft  
kan färdas genom hela huset. 

friska bostäder och arbetsplatser. Om regelverket inte följs 
finns risk för varningar och böter. Det är därför väsentligt att 
din ventilation rengörs med jämna mellanrum.

Varför välja Specialrengöringar Sverige? 
Vi vågar påstå att vi är proffs på att göra rent ventilationen i 
fastigheter och vi har referenser från operationssalar och 
livsmedelsindustrin. Naturligtvis är våra vanligaste uppdrag 
att se till att det är frisk och ren luft där människor bor och 
arbetar. Vi har hjälpt hundratals fastighetsägare över hela 
Sverige sedan 2002. Vårt mål är att skapa rena och friska 
ventilationssystem och miljöer som skyddar din fastighet  
från skador, fukt, lukt, brand och mögel. Dessutom blir din 
fastighet ännu trivsammare och skapar en friskare miljö för 
de människor som lever och arbetar i fastigheten.

Kontakta oss idag – ring 020-36 40 40!
info@specialrengoringar.se    www.specialrengoringar.se


