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VENTILASJON I TERMOPLAST

I korrosive miljø
Hvordan fungerer din ventilasjon? Ventilasjonssystem i plast vokser som aldri før. Dette 
fordi det nå foreligger krav om lengre materiallevetid. Plastventilasjon brukes ved giftig 
og aggressiv luft som skal ventileres, eller i korrosive omgivelsesmiljøer. Ventilasjonen 
innebærer en 100% tett installasjon, som igjen fører til et tryggere arbeidsmiljø.

Materialfordeler 
• Rent miljø

• Lang levetid

• Sikker installasjon

• Komplett sortiment

• Holdbart

• Tåler korrosive miljøer

• Håndterer aggressive medier

• Tett



Applikasjoner
• Kjemikalieapplikasjoner

• Vannbehandling

• Overflatebehandling

• Elektronikkproduksjon

• Avløp

• Renseanlegg

• Legemiddelapplikasjoner

• Badeanlegg

• Sykehus

• Laboratorier

”Ikke vent 
for lenge”

                       KONTAKT OSS HOS GPA
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Vi leverer ventilasjons- 
systemer for dine 
applikasjoner
Vi tilbyr et komplett sortiment av ventilasjon av plast i følgende materialer PVC, PP, PE, 
PVDF. PP og PE finnes også i elektrisk ledende materiale. Vi har også vifter i plast og et 
komplett opphengingssystem.
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for lenge”

                       KONTAKT OSS HOS GPA



VENTILASJON I TERMOPLAST – For et bedre og renere miljø

www.gpa.no

Komplett
opphengingssystem
Vi har også vifter i plast og et komplett opphengningssystem i flere ulike materialer og 
overflatebehandling - godt tilpasset for ventilasjonssystem i plast.

GPA følger utviklingen for å bli en systemløser for sine kunder med et nytt  
installasjonssystem for rørinstallasjon.

Sammen med Müpro har GPA over 50 års erfaring innen røropphenging og  
vibrasjonskontroll. Dette gjør at vi kan tilby et komplett sortiment til alle anledninger og 
applikasjoner.



Securing your flow
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GPA Flowsystem AS 
Regnbueveien 9, 1405 Langhus 
+47 64 85 68 00

GPA - En av Skandinavias ledende leverandører av rørsystem 
og komponenter i plast og metall for flowteknikk.

LANDSDEKKENDE EKSPERTER
Vil du ha mer informasjon om ventilasjon i termoplast? Vi tilbyr et bredt sortiment og hjelper deg med å finne riktig 
produkt og materiale for din applikasjon, slik at du får maksimal levetid og minimalt med vedlikehold. Vi gir deg 
rådgiving og support under hele prosessen. Trenger du hjelp – ta kontakt med oss!
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