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Det startede i 1970 med et fremsynet koncept indenfor industriventilation. Siden da har Prima-vent
projekteret og installeret løsninger til både træ-, plast-, jern-, metal- og fødevareindustrien.
En stor del af produktionen går til eksportmarkeder hovedsageligt i Norden og i Tyskland.

Hovedprodukterne er anlæg inden for udsugning, varmeventilation, rumventilation, samt
overfladebehandling.

Energieffektive løsninger har blandt virksomhedens ingeniører, teknikere og
produktionsmedarbejdere været prioriteret højt, som følge af de senere års stigende energipriser.

Prima-vent’s styrke er kombinationen af fleksibilitet og opfindsomhed. Det omfattende
standardprogram og evnen til at levere individuelle løsninger, der svarer præcist til hver enkelt
kundes behov, har givet luft under vingerne.
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Totalløsninger

Konstruktion & produktudvikling

Ud over vores brede produktsortiment, udvikler vi ligeledes totalløsninger, som er tilpasset hver
enkelt kundes behov og ønsker.

Vi står for stort set alle led i projektet og værdikæden, lige fra udvikling, produktion, levering,
installation og service.

Vore dygtige ingeniører konstruerer og tegner anlæggene med stor præcision, hvilket sikrer et
minimum af fejl, når anlæggene opføres i praksis.

Service team
Vi tilbyder serviceaftaler, som kan tilpasses den enkelte kundes specifikke behov. Serviceaftalen
inkluderer servicecheck, reparationer, reservedele, samt støj- og luftmåling.

Husk! at med et servicecheck minimeres risikoen for irriterende driftsstop og så er det jo altid billigere
at forebygge end at helbrede...

Prima-vent A/S

Produktionslokaler

Prima-vent A/S

Energivej 9

I Esbjerg
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Prima-vent A/S leverer b.la.:

Industrier

Aplikationer

Produkter

Vi har stor erfaring inden for flg. industrier

Autoværksteder
Metalindustri
Træindustri
Plastindustri
Overfladebehandling

Vi har gode referancer indenfor:

Rumventilationsanlæg
Svejserøgsanlæg
Spånsugningsanlæg
Lakkeringsanlæg med conveyor
Fladbaneanlæg
Højtryksanlæg
Udsugningsanlæg
Indblæsningsanlæg
Malekabiner
Trætørring

Prima-vent’s produkter består bla. af:

Varmegenindvinding
Aggregat
Sugearm
Slangerulle
Filteranlæg (sækkefilter, slusefilter, kædefilter)
Patronfilter
Stål silo
Container
Ventilator
Redler
Flow-coat
Koagulering
Malekabiner
Conveyor
Fladbaner

Autoværksteder

Metalindustri

Træindustri

Plastindustri

Overfladebehandling

Mekaniskværksted

Pladeværksted

Smedeværksted

Maskinværksted

Vinduesfabrik

Møbelfabrik

Vindmøllevinger

Skibsværft

Vindmølletårne

Vindmøllevinger
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Prima-vent service team
Vores specialudstyrede servicevogne dækker hele landet, så nu kan vi tilbyde:

Skriftlig rapport over anlæggets tilstand

Udskiftning af slidte og ødelagte dele

Til specialpriser

Kontrollere at anlægget ikke overskrider gældende regler

Kontrollere at anlægget giver den forskrevne luftmængde

Alt dette til forudaftalt fast pris!
Hvis du har en serviceaftale, kommer vi selvfølgelig
indenfor kort tid, såfremt der er brug for meget hurtig
assistance.

Servicecheck:

Reparationer:

Reservedele:

Støjmåling:

Luftmåling:

Professional
SERVICE-TEAM

Undgå irriterende varmeproblemer.

Undgå driftstop.

Det er jo billigere at forebygge....
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