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Ventilationsvirksomheden Air-
team og byggevirksomheden 
CASA har i mange år haft et 
tæt samarbejde ude på bygge-
pladserne. Stephan Andersen, 
projektleder hos Airteam er da 
heller ikke i tvivl om, hvorfor 
CASA vælger Airteam som 
samarbejdspartner:
 
- Det handler kort og godt om 
tillid. CASA ved, at de kan stole 
på Airteam, når der skal leveres 
ventilationssystemer,” siger 
Stephan Andersen.

Pladsen var en udfordring
Netop tillid var der virkelig brug 
for i denne byggesag, da det 
var store krav, der blev stillet 
til det ønskede ventilationssy-
stem. Systemet skulle udføres 
med modstrømsveksler, og her 
faldt valget på den littauske le-
verandør SALDA, da deres ven-
tilationsaggregat ikke fylder så 
meget. Dette var en klar fordel, 
da pladsen på boligbyggerier 
tit kan være en udfordring.

Stærkt samarbejde giver
gode ventilationsløsninger
Det er to store spillere på det danske byggemarked, der har fundet sammen 
om at sikre det optimale ventilationssystem i en boligblok i København

Fik gavn af
endnu et samarbejde
Ud over kravet til størrelsen, 
så var fokus også på energi, 
temperatur, genvindingskrav, 
og betjeningspanelet. Endelig 
var den pris, som stilles efter 
de givende regler selvfølgelig 
også vigtig. Her kom så endnu 
et samarbejde i spil. For her fik 
Airteam stor gavn af deres sam-
arbejde med danske Parlock. 
Virksomheden har agenturet 
på SALDA i Danmark og kunne 
med det samme stå inde for 
de krav, der var lige netop til 
denne opgave.

Stephan Andersen fortæller om 
valget af Parlock:

”Vi valgte Parlock på grund af 
deres løsninger fra SALDA og 
den gode service, som altid 
følger med. Parlock er altid 
behjælpelige og servicemin-
dede både ved ordreafgivelse 
og hele vejen til leveringen er 
fortaget”, fortæller Stephan 

Andersen og tilføjer”, at det i 
dette tilfælde var Henrik Peder-
sen hos Parlock, som var den 
ansvarlige, og som er specialist 
på SALDA anlæg”.
 
Arbejdsfordelingen i projektet 
er, at Stephan Andersen styrer 
økonomi, projektering og logi-
stik, mens Parlock´s specialister 
tager sig af selve beregnings-
grundlaget af anlæggets ydelse, 
størrelse og levering.
 
Airteam beskæftiger i dag 220 
ansatte fordelt over hele landet. 
Hovedkontoret ligger i Aarhus, 
og derudover har virksom-
heden afdelinger i Roskilde, 
Odense, Kolding, Sønderborg, 
Esbjerg, Nibe og Hillerød.
 
Kilde: 
Stephan Andersen 
Airteam

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

Illustration: SALDAs fabrik, hvor løsningerne bliver produceret
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Foto: SALDA RIS EKO hos CASA

CASESTORY

Anvendte anlæg
Til denne løsning hos CASA 
er der anvendt et 5KR Salda 
modulanlæg AmberAir 50+


