
Kampagne-tilbud
TORMAX byder kulden velkommen med knivskarpe  
priser på vores mest populære lufttæpper

Vi ved, at efteråret og vinteren byder på kulde- og 
trækgener i døråbninger. TORMAX AirTech lufttæp-
per løser effektivt dette problem ved at skabe en 
usynlig barriere, der adskiller den udendørs og in-
dendørs temperaturzone. Dette reducerer desuden 
bygningens energitab uden at begrænse adgangen 
for personer.  

Alle kampagnepriser er selvfølgelig inklusiv fragt til 
brofaste øer i Danmark. 

Kan du ikke finde det du søger? Det er intet problem. 
Vi tilbyder et bredt sortiment af lufttæpper, der pas-
ser til enhver installation. Kontakt vores konsulenter 
på telefon 80 200 800, så hjælper vi dig med at finde 
den helt rigtige løsning. 

TORMAX har mere end 30 års erfaring med salg og 
installation af lufttæpper, og vi deler gerne ud af vo-
res viden om at skabe et komfortabelt indeklima – fri 
for trækgener. 

Se tilbuddene på bagsiden

Kontakt os på telefon 80 200 800  
for at bestille dit TORMAX AirTech lufttæppe 



Om kampagnen 
Kampagnen er gældende for VVS-branchen i Danmark og er gyldig til og  
med 31. december 2018. Henvis til kampagnen ved bestilling for at opnå vores 
særlige, tidsbegrænsede priser. Alle kampagnepriser er eksklusiv montage.  
Kontakt vores konsulenter, hvis du ønsker montagen udført af TORMAX.
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TORMAX AirTech AZR
Diskret lufttæppe for indbygning i loft, der anbefales til  
installationer med høje krav til design og æstetik. Lufttæppet kan 
monteres i op til 3 meters højde. 

Komplet inkl. SIRe Competent styring og VLSP20 ventilkit.

TORMAX AirTech Linea Silent 
Anbefales til støjfølsomme områder, da støjniveauet er reduceret  
med 6 dB(A) sammenlignet med et standard lufttæppe. Lufttæppet  
har et klassisk, enkelt design og kan monteres i op til 3 meters højde. 

Komplet inkl. SIRe Competent styring og VLSP20 ventilkit.

Normalpris: kr. 37.663,00 excl. moms
Kampagnepris: kr. 27.848,00 excl. moms 

Normalpris:  kr. 46.270,00 excl. moms
Kampagnepris:  kr. 33.872,00 excl. moms

TORMAX AirTech Classic
Klassisk lufttæppe uden indsugningsfilter, der mindsker behovet  
for regelmæssig rengøring og vedligeholdelse. Lufttæppet kan  
monteres i op til 2,5 meters højde. 

Komplet inkl. SIRe Competent styring og VLSP20 ventilkit. 

Normalpris:  kr. 23.115,00 excl. moms 
Kampagnepris:  kr. 17.664,00 excl. moms 

Normalpris: kr. 26.715,00 excl. moms 
Kampagnepris:  kr. 20.184,00 excl. moms

TORMAX Danmark A/S 
80 200 800
www.tormax.dk
info@tormax.dk

Billund Hovedkontor 
Hjortsvangen 36 
7323 Give

KØbenhavn 
Vangeleddet 45-47 
2670 Greve

TORMAX er en division  
og et registreret varemærke 
tilhørende Landert Group

TORMAX AirTech  
Classic M1500 WL

TORMAX AirTech  
AZR G1500 WL

TORMAX AirTech  
Linea Silent Eco Easy G1500 WL

TORMAX AirTech  
Classic M2000 WL

TORMAX AirTech  
AZR G2000 WL

TORMAX AirTech  
Linea Silent Eco Easy G2000 WL

Normalpris:  kr. 27.015,00 excl. moms
Kampagnepris:  kr. 20.394,00 excl. moms 

Normalpris: kr. 31.535,00 excl. moms
Kampagnepris:  kr. 23.558,00 excl. moms


