
100% udviklet, ejet og
produceret i Danmark



AIRbyNATURE er et dansk ventilationsfirma med kontor i Aalborg.  Siden 2016 har vi
designet, produceret og leveret rørfrie ventilationssystemer til private såvel som
erhvervskunder. 

Vore produkt er patenteret, og kan skræddersyes til dig og dine behov, - om det er til
eksisterende bolig eller til et fremtidigt byggeprojekt. Vi udvikler og leverer ligeledes
ventilationsløsninger til hele rækkehuskomplekser, crossfitcentre og etageejendomme. 

Alle vores systemer er patenterede og produceres in-house af vores dygtige medarbejdere. 

Vores mission er at bekæmpe dårligt indeklima med en nem og økonomisk løsning.
Indeklima har ikke altid fuld opmærksomhed i vores hverdag, men et dårligt indeklima kan
have en stor negativ indflydelse på din trivsel.

Eksempelvis har forskning vist, at når skolebørn fik tilført frisk luft i 10 minutter, så
kunne de i gennemsnit løse op til syv pct. flere opgaver i løbet af de 10 minutter. Med
andre ord, så havde eleverne nemmere ved at koncentrere sig om deres skoleopgave, når
de fik frisk luft. Eleverne lagde ikke selv mærke til, at de havde en ringere
koncentrationsevne – og de bemærkede heller ikke forskellen i indeklimaet.

Det er netop denne slags forbedringer vi ønsker at skabe hos AIRbyNATURE. 

Hvad er ?



Rørfri ventilation- og
varmegenvindingsanlæg

Et ventilationssystem fra AIRbyNATURE er en nem, effektiv og økonomisk løsning til dig, der
ønsker det bedste for din familie, helbredet og huset. Du skal vælge et ventilationssystem fra
AIRbyNATURE, hvis din boligs indeklima er påvirket af skimmelsvamp, fugt, støv, pollen eller har
et højt niveau af CO2 eller radon.

For familier med allergi og astma, huse med pejs og brændeovn og for dig med et ønske om et
behageligt indeklima, er AIRbyNATUREs ventilationssystem den rette løsning; nem, skånsom,
hurtigt og økonomisk. Med AIRbyNATURES inde-enheder kan du få ventileret hele huset uden at
føre rør.

De er perfekte til renoveringsprojekter, hvor det er svært at trække rør. Inde-enhederne er bygget
op med to blæsere, som sidder i væggen. Én til at ventilere frisk luft ind i lokalet, og den anden til
at sende den brugte luft ud.
 
Inde-enhederne kan benyttes på følgende tre måder; enten som enheder i vores rørfri- og
hybridventilations-systemer, eller som frie enheder i forbindelse med et allerede eksisterende
konventionelt anlæg.

Fælles for begge produkter er, at du får:

• Hurtig og nem installation
• God økonomi og penge at spare
• Nem adgang til servicering og ingen bøvl
• Godt indeklima og behagelig temperatur



Rørfri ventilation

Med AIRbyNATURE får du et komplet ventilations- og genvindingsanlæg i et enkelt og
diskret design, hvor luften føres igennem bygningens rum uden rør eller luftkanaler.
Det energieffektive og støjsvage system sikrer et rent og sundt indeklima fri for fugt,
skimmelsvamp, støv, uønskede partikler fra bl.a. pejse og brændeovne, radon-, CO2-
problemer og pollen. Anlægget kan nemt og hurtigt installeres i eksisterende boliger,
kontorer, skoler, institutioner osv., men det kan også med fordel anvendes til ny-, til-
og ombygning.

AIRbyNATURES rørfri løsning kan også suppleres med udsug i rør ved særlige enheder,
der transporterer gammel luft ud af bygningen. Med hybridløsningen suges kun luft
indefra og ud igennem rør, så der ikke er svamp, snavs, pollen eller partikler fra
omgivelserne i systemet, der kommer ind i bygningen og belaster indeklimaet som i
konventionelle anlæg. Systemet kan køre uden filter, hvis man ønsker det. Der kan
monteres filter til både ind- og udblæs.



Dimension indvendig L x D x H: 437x327x76mm.

Dimension i væggen L x D x H: Ø250 x vægtykkelse

Kapacitet:
20-50 m³/h (komfort)50-70 m³/h (ikke
opholdsrum)50-80 m³/h (fugt/svale)

Temperaturvirkningsgrad: 88-92%

Lydniveau (komfort) 24-30 dB

Lydniveau (Fugt) 26-33 dB

Lydniveau (køle/svale) 28-39 dB

Filter: 2 stk. 240x108x20mm.

Varmeveksler: Modstrøm

Farve (standard): Hvid RAL 9016

Vægt: 3,5 kg.

Energiforbrug: 8,0 – 22,0 W

El-tilslutning: 1 ~ 230 V/50Hz

Forsyningskabel: 3g1,5 mm²

Dimension indvendig L x D x H: 203x98mx33mm.

Dimension i væggen L x D x H: 2 x Ø85 x vægtykkelse

Kapacitet: 0 – 40 m³/h

Lydniveau (komfort) 19-27 dB

Lydniveau (Fugt) 24-29 dB

Lydniveau (svale) 24-35 dB

Filter: Nej

Varmeveksler: Nej

Farve (standard): Hvid RAL 9016

Vægt: 0,8 kg.

Energiforbrug: 0,9 – 2,2 W

El-tilslutning: 1 ~ 230 V/50Hz

Forsyningskabel: 3g1,5 mm²

Veksel-enhed (væg)
 

Inde-Enhed basis



Dimension indvendig L x D x H: 225x210mx26mm.

Dimension i væggen L x D x H: Ø165 x vægtykkelse

Kapacitet: 0 – 25 m³/h

Lydniveau (komfort) 19-27 dB

Lydniveau (Fugt) 24-29 dB

Lydniveau (svale) 24-35 dB

Filter: Nej

Varmeveksler: Nej

Farve (standard): Hvid RAL 9016

Vægt: 1,3 kg.

Energiforbrug: 0,9 – 2,2 W

El-tilslutning: 1 ~ 230 V/50Hz

Forsyningskabel: 3g1,5 mm²

Dimension indvendig L x D x H: 225x210mx26mm.

Dimension i væggen L x D x H: Ø165 x vægtykkelse

Kapacitet: 0 – 40 m³/h

Lydniveau (komfort) 19-27 dB

Lydniveau (Fugt) 24-29 dB

Lydniveau (svale) 24-35 dB

Filter: Nej

Varmeveksler: Nej

Farve (standard): Hvid RAL 9016

Vægt: 1,3 kg.

Energiforbrug: 0,9 – 2,2 W

El-tilslutning: 1 ~ 230 V/50Hz

Forsyningskabel: 3g1,5 mm²

Inde-Enhed

Inde-enhed Flow



Dimension indvendig L x D x H: 752x480x335mm.

Dimension i væggen L x D x H: 2 stk. ø 180mm.

Kapacitet: 50 – 120 m³/h

Temperaturvirkningsgrad 92-95%

Lydniveau (komfort) 24-29 dB

Lydniveau (Fugt) 24-31 dB

Filter: 2 stk. 220x250x30mm.

Varmeveksler: Modstrøm

Farve (standard): Hvid RAL 9016

Vægt: 8 kg

Energiforbrug: 16,0 – 35,0 W

El-tilslutning: 1 ~ 230 V/50Hz

Forsyningskabel: 3g1,5 mm²

Udvendig rist 383x192x56mm.

Farve (standard): Galvaniseret

Hvid RAL 9016

Sort RAL 9005

Dimension indvendig L x D x H: 772x465x252mm.

   

Kapacitet: 50 – 120 m³/h

Temperaturvirkningsgrad 92-95%

Lydniveau (komfort) 24-29 dB

Lydniveau (Fugt) 24-31 dB

Lydniveau (svale) 22-35 dB

Filter: 2 stk. 240x198x30mm.

Varmeveksler: Modstrøm

Farve (standard): Aluminium

Vægt: 7 kg.

Energiforbrug: 16,0 – 35,0 W

El-tilslutning: 1 ~ 230 V/50Hz

Forsyningskabel: 3g1,5 mm²

   

Udvendig rist 383x192x56mm.

Farve (standard): Galvaniseret

  Hvid RAL 9016

  Sort RAL 9005

Veksel-enhed (under loft/væg)

Veksel-enhed (under loft)



Dimension indvendig L x D x H: 1000x502x425mm.

Dimension til- og afgangsrør: Ø125mm.

Kapacitet: 50 – 130 m³/h

Temperaturvirkningsgrad: 93-95%

Lydniveau (komfort) 20-29 dB

Lydniveau (Fugt) 22-31 dB

Lydniveau (svale) 22-35 dB

Filter: 2 stk. 350x300x48mm.

Varmeveksler: Modstrøm

Farve (standard): Alumimium

Vægt: 11 kg.

Energiforbrug: 16,0 – 35,0 W

El-tilslutning: 1 ~ 230 V/50Hz

Forsyningskabel: 3g1,5 mm²

Veksel-enhed (Loft/Tag)

Har du yderligere tekniske spørgsmål?

Har du spørgsmål til
teknikken bag vores
produkter er du velkommen
til at kontakte Heine
hp@airbynature.com
+45 40 81 14 41



FSB Brønsparken

Vi er stolte af vores samarbejde med Foreningen Socialt Boligbyggeri, eller FSB, omkring
montering af ventilationsløsninger til 196 rækkehuse i Brønspark. Brønspark er en
rækkehusbebyggelse i Brønshøj med ens rækkehuse. I slutningen af januar 2023 vil alle 196
boliger være udstyret med et ventilationsanlæg fra AIRbyNATURE. 

Vi er stolte af det endelige resultat af et samarbejde, som har været konstruktivt, lærerigt og
professionelt. Lige siden marts 2021, har vi arbejdet hårdt for at sikre den bedste mulige løsning
for FSB og Brønsparkens beboere. På billedet her ses renovering af tag og montering af vores
anlæg, såvel som vores indeenhed monteret i et af rækkehusene. 

FSB tænker i fremtiden AIRbyNATURE Ind i 3 andre renoveringsprojekter, som vil omfatte 1400
boliger i hovedstadsområdet. 



“Vi kan mærke at der er meget mere friskt herinde, man bliver ikke så
tung i hovedet mere, gulvene er ikke så fugtige mere. Det er hele vejen
rundt man kan mærke det”

“Jeg er overrasket over at det gik så hurtigt. Det er bare meget bedre, jeg
kan næsten ikke forestille mig at gå tilbage til det gamle”

Helle

“Jeg har valgt at få AIRbyNATURE i mit hus fordi jeg har meget
pollenallergi, og især birkepollen. Og så har jeg en kælder som jeg har
nogle udfordringer med på grund af noget fugt og noget lugt”

“Pollenallergien er meget aftagende efter jeg har fået AIRbyNATURE, og
kælderen er fortrinsvis lugtfri og fugten er faldet”

Grete

“Det er vi rigtig glade for. Vi kan styre anlægget, så hvis vi er mange
mennesker kan vi skrue op. Vi oplever en rigtig dejlig frisk luft og lav
fugtighed i huset”  

“Vi kan kun anbefale et anlæg fra AIRbyNATURE”

Anne Marie

Hvad siger vores kunder?



Hvorfor vælge ?



Vi har forhandlere i hele landet 

Hos AIRbyNATURE forhandler vi forskellige ventilationsanlæg. Der er forskellige muligheder,
uanset om du bor i et ældre hus, nyt hus eller er ved at bygge. Vi kan sammensætte et system der
passer netop til dig, hvad enten du har behov for udskiftning eller et helt nyt system. Vi leverer
det hele både i rørfri og hybridløsninger, dertil også med mulighed for varmegenindvinding.

Vi har forhandlere i hele landet, men arbejder altid på at udvide vores forhandlernetværk. Som
forhandler hos AIRbyNATURE får du et nytænkende og patenteret produkt, produceret og ejet af
en dansk virksomhed med ekspertise og viden.  Ønsker du en snak om hvordan du kan blive
AIRbyNATURE forhandler, så kontakt vores salgschef Søren.

sm@airbynature.com
26 46 15 30



Hvem er vi?

Heine Plougman
Direktør

Ricky Thygesen
CEO

Søren Møller
Salgschef

Maria Mikkelsen
Bogholder, IT-ansvarlig

Mathias H. Thomsen
Marketing

Jonathan Kristensen
IT-udvikler

Jacob Bundgaard
Projektleder

Henrik Andersen
Montør

Casper Brandt
Montør

Martin Olesen
Produktionsansvarlig

Mikael Nørgaard
Montør

Simon K. Sørensen
Montørlærling

Leif Kragh
Produktionsmedarbejder

Liva Thygesen
Produktionsmedarbejder

Cate Plougman
Produktionsmedarbejder

Mia Plougman
Produktionsmedarbejder



Kontakt os
Hos AIRbyNATURE vil vi meget gerne hjælpe dig med at få et bedre indeklima.
Vores dygtige medarbejdere kan hjælpe dig med at få en skræddersyet løsning,
hvor lige præcis din bolig er central. Kontakt os for en uforpligtende snak om
hvordan vores løsning kan forbedre klimaet hjemme ved dig, forebygge
skimmelsvamp og sikre godt helbred for dig og dine børn.

Vi sidder klar ved telefonen, hvis du ringer til os inden for vores åbningstider, og
derudover har du altid mulighed for at sende en mail afsted til os.

 Korinthvej 11, 9220 Aalborg Øst

info@airbynature.com

+45 64 63 71 00

www.airbynature.com




