
God ventilasjon er god helse

Om ventilasjonsrens
God helse starter med et optimalt og godt 
inneklima. Dette kan holde oss friskere, beskytte 
mot astma- allergisymptomer, høysnue, tett 
nese og tørr og irritert hud. Forskning tilsier nå 
at god ventilasjon er det viktigste tiltaket for å 
holde flere mennesker friske. Studiene viser at 
det er luftsmitte som er det mest sannsynlige for 
superspredningshendelser – ikke overflatesmitte 
eller dråpesmitte som tidligere antatt.
 
Vi har over 20 års erfaring i å rense ventilasjons- 
anlegg- og kanaler.  

Siden vi ble etablert i 1999, så har vi utført flere 
tusen oppdrag og renset ventilasjonsanlegg i 
godt over 100.000 oppdragsenheter. 

Det gir deg som kunde en trygget i at arbeidet 
blir utført med høy faglig kompetanse, og med 
lav risiko for feil. Vi er godkjent lærebedrift og 
innehar sentral godkjenning av høyeste klasse 
innen vårt fagområde.
 
Et rent og dermed velfungerende ventilasjons- 
anlegg med veldimensjonert kapasitet og gjenn-
omstrømning reduserer mengden 
mikroorganismer i inneluften til et minimum. 

Generelt anbefaler vi rens av ventilasjon hvert 
femte år.

VENTILASJONSRENS
Best på rens av alle typer anlegg

En del av TT-Teknikk

Ta kontakt med oss for gratis 
befaring på post@powerclean.no 
eller telefon 800 35 300
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Power Clean - en del av TT-Teknikk
TT-Teknikk er en av VA-bransjens ledende leverandør
innen rørfornying og tjenester innen vann og avløp. 
Vi har over 35 års fagkompetanse og kontrollerer og 
utbedrer de fleste typer vann- og avløpsrør.

Vi er godkjent lærebedrift og innehar sentral 
godkjenning av høyeste klasse innen vårt fagområde.
 

Totalt er vi rundt 150 ansatte og omsetter for 
250 mill i året. Vi er eid av Recover og har også 
flere datterselskaper innen VA.

Vi har også en av de mest komplette utstyrsparkene
innen feillokalisering og utbedring av vann- og
avløpsrør. 

Våre tjenesteområder:
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Ventilasjonsrens

En del av TT-Teknikk


