
 
Kundetilpassede luftbehandlingsløsninger på  
et fleksibelt og kortsigtet grundlag

M U N T E R S
R E N T A L  S O L U T I O N S

Et perfekt klima til dig så  
længe du ønsker det



NÅR ET LUFTFUGTIGHEDSPROBLEM BLIVER  
EN HASTESAG
Munters Rental Solutions leverer kundetilpassede luftbehandlingsløsninger i høj kvalitet på 
et fleksibelt og kortsigtet grundlag lige så længe, du har brug for dem. Når du har brug for 
luftbehandlingsløsninger og -udstyr til at dække dine hastebehov, krav til spidsbelastninger 
i produktionen og kritiske miljøkrav på kort sigt.

• Du skal løse klimakrav til spidsbelastninger i produktionen 

• Der skal udføres planlagt vedligeholdelse eller ombygninger 
(kedler under stilstand, sandblæsning osv.) 

• Et pilotprojekt i realtid  kræver et specifikt klima 

• Du skal løse et nødsituation ved nedbrud af et luftbehand-
lingssystem 

• Du skal opfylde kritiske miljøkrav og/eller sæsonbetingede 
ændringer 

• Du har brug for ekstra kortsigtet kapacitet til at støtte din drift. 

• Du skal håndtere akutte korrosions-, mug- eller hygiejnepro-
blemer, der skyldes for høj luftfugtighed 

”Jeg satte stor pris på den meget hurtige ekspedition fra Munters, som sikrede, at produktionen kunne fortsætte 
uden forsinkelser og uden at gå på kompromis med de høje krav til klima- og hygiejneforholdene. Installationen 
af den midlertidige affugter fra Munters og det nødvendige rørarbejde blev udført på meget kort tid. Derefter 
kunne vi sammen fortsætte med at planlægge en permanent løsning til vores anlæg.”

Boye Olsen, Produktionschef

MUNTERS RENTAL SOLUTIONS HJÆLPER DIG NÅR
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PRODUKTION UDEN AFBRYDELSE HOS DANISH CROWN



KVALITETSUDLEJNING MED EN ALL-INCLUSIVE-LØSNING

Vores Rental Solutions-produkter er  
identiske med vort standardproduktudvalg  
i høj kvalitet,  til energieffektiv affugtning  
og luftbehandling.

PRODUKTUDVALG

FORDELE

Vore salgsingeniører designer og 
beregner den rigtige løsning, der 
opfylder dine specifikke behov.

Vore montører installerer løsningen og udfører  
det nødvendige rørarbejde og sørger for opstart.  
Vi tager os desuden af al nødvendig vedligeholdelse  
gennem hele lejeperioden.

DESIGN, INSTALLATION OG VEDLIGEHOLDELSE

All-inclusive-løsninger, der giver ro i sindet. Munters, 
tager også det fulde ansvar for vedligeholdelse.✓

 Produkter fra førende leverandør✓

Udlejning af udstyr i verdensklasse til affugtning  
og luftbehandling✓
Omfattende know-how om applikationer✓

✓ Kun EN partner lige fra dimensionering til idriftsættelse  

€



Et internationalt navn, hvor kunden kommer først. 
Munters, registreret på Nasdaq Stockholm, har kontorer i 30 lande og har mere end 3.000 medarbejdere i mange  

afdelinger verden over. Vi er verdensførende inden for energieffektiv luftbehandling til komfort og proces- og miljøbeskyttelse.  
Munters deler viden med sit internationale netværk, hvilket har givet koncernen et enestående omdømme som en pålidelig, 
hurtigtreagerende og kundeorienteret ekspert inden for luftkonditionering. Munters’ filosofi med kundetilfredshed spiller en  
central rolle i vores beslutningsproces. Når vi udvikler og producerer vores systemer, er glade kunder vores første prioritet.  

Vores medarbejdere stræber efter at sikre dette hver dag.

Besøg www.munters.com for yderligere oplysninger om Munters

Australia Phone +61 2 8843 1588, dh.info@munters.com.au Austria Phone +43 1 6164298-0, luftentfeuchtung@
munters.at Belgium Phone +32 1528 5611, info@muntersbelgium.be Brazil Phone +55 41 3317 5050, munters@com.
br Canada Phone +1 905 858 5894, dhinfo@munters.com China Phone +86 10 8041 8000, info@munters.com.cn 
Czech Republic Phone +420 775 569 657, info@munters-odvlhcovani.cz Denmark Phone +45 4495 3355, info@
munters.dk Finland Phone +358 20 776 8230, laitemyynti@ munters.fi France Phone +33 1 3411 5757, dh@munters.
fr Germany Phone +49 40 879690-0, mgd@munters.de India Phone +91 20 668 18 900, info@munters.in Italy 
Phone +39 0183 52 11, marketing@munters.it Japan Phone +81 3 5970 0021,mkk@munters.co.jp Korea Phone +82 
2761 8701, munters@munters.co.kr Mexico Phone +52 722 270 40 49, munters@munters.com.mx Netherlands 
Phone +31 172 433231, vochtbeheersing@munters.nl Poland Phone +48 58305 3517, dh@munters.pl Singapore 
Phone +65 6744 6828, info@munters.com.sg South Africa Phone +27 11 997 2000, info@munters.co.za Spain 
Phone +34 91 640 09 02, marketing@munters.es Sweden Phone +46 8 626 63 00, avfuktning@munters.se Switzer-
land Phone +41 52 343 8886, info.dh@munters.ch Thailand Phone +66 2642 2670, info@munters.co.th Turkey 
Phone +90 216 548 1444, info@muntersform.com UAE Phone +971 4887 6462, middle.east@munters.com United 
Kindom Phone +44 1480 432243, info@munters.co.uk USA Phone+1 978 241 1100, dhinfo@munters.com Vietnam 
Phone +84 8 8256 838, vietnam@muntersasia.com 

www.munters.com/rentalsolutions


