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NYHEDSBREV 
 
 

Air Fröhlich ApS har gennem årene, siden firmaets start i 1977, opnået anerkendelse og en 
fasttømret plads inden for ventilation - ikke mindst pga. af vores professionelle rådgivning samt  
vore produkters kvalitet. 
 
Årsagen til vores succes med kvalitet og pålideligt udstyr er udtrykket ”Keep it simple”. De 
mange år på banen har nemlig lært os, at jo simplere tingene er, desto mere pålidelige er de. 
Desuden er det nemmere og hurtigere at montere, hvilket vi har fået meget positiv respons på 
fra vores trofaste kunder. Man skal ikke kalibrere til den lyse morgen… ”Jo mere mekanik, des 
mere panik”. 

 
 

Vore kunders udtrykte ønske om hurtig levering, 
har nu fået os til at lagerføre hele sæt af vores 
styring med tilhørende drev, skiver, remme mv. til 
roterende vekslere. Dette hjælper kunderne til 
hurtig problemafhjælpning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
For at lette monteringen yderligere fører Air Fröhlich nu også  
kileremsskiver i Tapeloch-udgave med simpel montering af bøsning, 
som passer til flere forskellige størrelser af remhjul. 
 
Hos Air Fröhlich ser vi frem til at give den bedste service til alle 
vore kunder – nu med endnu hurtigere levering af  
tilbehør til roterende varmevekslere. 
 
Ansatte hos Air Fröhlich har relevant teknisk uddannelse  
med op til 3 årtiers erfaring. Dermed har vi de bedste  
forudsætninger  for til hver en tid at imødekomme vore kunders  
ønsker, krav og kriterier. 
 
 
Se mere på www.airfroehlich.dk 

Vores simple og pålidelige styring 
til rotorvekslere.  
Nem tilkobling og frem for alt – 
driftsikker. 

Drev med 
remskive. Let 
montering 
med 
Tapeloch 
bøsningen 
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