
Bjerringbro Idrætsanlæg rammer
plet med nyt ventilationsanlæg
Bjerringbros Idrætsanlæg huser mange idrætsgrene, og i 2017 søgte de en løsning, 
der kunne beskytte flowet omkring deres skytter så meget som muligt. 

Løsningen gik i korte træk ud 
på, at man skulle bruge et 
ventilationsanlæg, som kunne 
fjerne den ”giftige” røg, der op-
står, når man affyrer et våben. 
Samtidig var kvalitet, driftssik-
kerhed og pris vigtige parame-
tre for Bjerringbro Idrætsanlæg 
i forbindelse med anlægget 
som skulle være køreklart i 
oktober 2017.

Opgaven var en tillidssag
Freddy Brandt tog med det 
samme opgaven seriøst, og han 
foretog som noget af det første 
en række beregningsgrundlag 
som hurtigt kunne dokumen-
tere, anlæggets størrelse. Efter 
en gennemgang af dokumen-
tationen tog det ikke lang tid 
for Bjerringbro Idrætsanlæg at 
vælge Freddy Brandt som leve-
randør – opgaven var helt klart 
en tillidssag. Det var en gen-
nemgang af tilbudet, der gjorde 
at de tog Freddy Brandt.

Freddy Brandt stod for hele 
ventilationsentreprisen,
han gik opgaven igennem 
med Parlock - og bestilte efter 
grundig gennemgang både 
ventilationsaggregatet og kana-
lerne med genindvinding hos 
Parlock. Freddy Brandt siger: 
”Parlock´s anlæg fra SALDA 
overholder alle krav til lavener-
gi, og samtidig er produkterne 
veludførte og med indbygget 
styring. Parlock adskiller sig i 
allerhøjste grad på de attraktive 
priser” fortsætter Freddy Brandt 
”og så har anlægget mindst 
den samme kvalitet som alle 
de andre lidt dyrere anlæg på 
markedet”.

En totalløsning
Med sine 40 års erfaring viste 
Freddy Brandt fra starten af, at 
de helt rigtige beregninger var 
alt afgørende for at kunne le-
vere en optimal ventilationsløs-
ning. Freddy Brandt har handlet 

med Parlock i mange år, og 
for ham var det et naturligvis 
valgt af leverandør til denne 
opgave. Som han siger, så er 
der sket meget hos Parlock de 
seneste år, hvor der nu både 
kan leveres ventilationsanlæg, 
kanaler, brandspjæld og hele 
totalløsninger.

Høj oppetid & stabilitet
Anlægget i Bjerringbro Idræts-
anlæg kører upåklageligt i dag, 
og Freddy Brandt står for al 
service på anlægget, så de er 
sikret en høj oppetid på Idræts-
centrets skydeanlæg.

Kilde: 
Freddy Brandt 
Indehaver af Brandtco

Kontakt Parlock for mere info 
på telefon 43 90 61 00 eller 
info@parlock.dk

CASESTORY

NYT FRA PARLOCK



Bjerringbro Idrætspark
I Bjerringbro er et gammelt idrætsanlæg 
fra 1969 blevet forvandlet til et moderne 

aktivitetscenter til indendørs og udendørs 
idræt, wellness samt kulturoplevelser. 

Indendørs er bl.a. anlagt en skydebane, 
som anvendes i mange timer hver dag.

Udendørs er der bl.a. wellness og et 185 
meter langt aktivitetsbånd, hvor der kan 
styrketrænes, skates, cykles og leges på 

alle tider af døgnet.

Anvendte anlæg
Til denne løsning i Bjerringbro er 
der anvendt Salda anlæg med 
modstrømsveksler som kompakt 
1.200, 1.900 og 3.500 m3/t
samt modulanlæg til 3.500 m3/t
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