
TROX AURANOR LUFTDON

Tellus-Opus ger bättre arbetsmiljö
Drag och kallras från gammal ventilation är ofta ett problem på kontor och liknande lokaler där män-
niskor sitter still under en längre tid, speciellt på sommaren. Genom att byta till nya luftdon kan man 
få bättre luftspridning och förbättrad arbetsmiljö. Bevego har levererat Tellus-Opus, ett luftdon med 
god spridningsbild, till ett projekt hos Volvo.

APS Drift och Underhåll AB är ett  
      företag inom service och entreprenad 
i fastighetsbranschen som levererar 
installationer och fastighetstekniskt 
underhåll med stort fokus på energi- och 
kostnadseffektiv drift. De erbjuder ett 
brett utbud av tjänster inom områden 
som ventilation, värme, vatten, san-
itet, el, styr och regler, SBA, energi och 
fastighetsdrift. Företaget startades 2004, 
har huvudkontor i Göteborg och består 
idag av ca 80 medarbetare. De har 
hela Sverige som arbetsområde med 
riktat fokus på Göteborg och Västra 
Götaland. 
 
LEVERERAR ÖVER FÖRVÄNTAN
Ett av deras pågående projekt innebär  
att i samband med en hyresgästan-
passning ersätta befintliga luftdon  
med nya och mer effektiva. Platsen är  
en av Volvos fastigheter i Torslanda, 
Göteborg. I lokalerna finns kontor,  
pausrum och konferensrum. Valet av 
luftdon föll på Tellus-Opus, ett cirku- 
lärt tilluftsdon med justerbara dysor  
för synligt, frihängande montage.  
Tack vare de justerbara dysorna kan 
spridningsbilden enkelt anpassas 
efter behov. – Jag var en av de första 
som testade TROX Auranors produkter i 
Göteborg och jag är mycket nöjd med 
dem i denna applikation, säger Tommy

Andersson, Drifttekniker/OVK på APS 
Drift och Underhåll AB. Produkterna 
verkar klara ett högt systemtryck och låg 
inblåsningstemperatur bra, omblandnin-
gen i vistelsezonen och ljudnivån upplevs 
som positiv, och ibland får jag känslan 
att produkterna har lite bättre prestanda 
än angivet. Att produkterna dessutom är 
estetiskt tilltalande och enkla att mon-
tera förenklar valet ytterligare, fortsätter 
han.

!
Tellus-Opus tilluftsdon

 ► Front med justerbara 
 ►Opus-dysor
 ►Hög induktion
 ► Justerbar spalthöjd
 ► Ljudabsorbent av polyester

    i trycklådan

Projektet inleddes med ett test av Tellus-
Opus i ett av kontoren i den aktuella fas-
tigheten. Det slog väl ut och gav mycket 
god luftspridning i hela lokalen.

PERSONLIG RELATION ÄR 
AVGÖRANDE
APS Drift och Underhåll AB köper det 
mesta från Bevego, allt från ventila-
tionsaggregat till plåtskruv. Det breda 
sortimentet är självklart bra för dem och 
deras kunder men det finns andra faktorer 
som är viktiga. – Den personliga kon-
takten och relationen med säljaren är av 
stor vikt. Vi har följt vissa säljare tack 
vare att vi har en bra personlig

relation med dem, säger Tommy.  
Jesper Fornell, Regionsansvarig Venti-
lation Väst, är en av dem.
Beställningen från Bevego omfattar 
90 stycken Tellus-Opus luftdon, venti-
lationskanaler och monteringsmateri-
al. Jesper har tagit hem allt material 
för lagerhållning på Bevego-filialen i 
Mölndal. Eftersom arbetet i projektet 
delats upp i fem etapper har också 
leveranserna av material delats upp i 
fem omgångar enligt tidplan. – När vi 
arbetar i kommersiella fastigheter
finns det sällan utrymme att lagra
produkter så att vi kan få denna ser-
vice är inte bara jättebra, det är en 
förutsättning säger Tommy. 

Läs mer på TROX.no/se


