
RECVENT+
Ventilation och värme 

Tryggt, Säkert och Enkelt 



REC i korthet

REC Indovent AB grundades 1954 och är verksamma inom 
affärsområdena Ventilation & Energi och Industriprodukter. 
Huvudkontoret finns i Mölndal utanför Göteborg.
I Linköping producerar vi flexibel slang sedan 1999 då vi för
värvade Tubeslang, och sedan 2005 då Temovex AB köptes 
tillverkar vi även ventilationsaggregat i Helsingborg. 
År 2004 blev vårt dotterbolag i Litauen ansvarigt för mark
nadsföring och försäljning av våra produkter i Baltikum och 
Ryssland. Företaget ägs sedan 1986 av Elof Hansson AB.

Framgång och växande

Vi har lärt oss att när våra medarbetare tillåts växa som 
männ iskor kommer även vårt företag att växa. 
Därför bygger vi en företagskultur där medarbetarna kan  
utveckla sina starka sidor och öka sin skaparkraft.

Kvalitet rakt igenom

Vi erbjuder endast typgodkända produkter som är testade 
och väl dokumenterade. Vi levererar alltid med en mycket 
hög servicenivå. Vårt mål är att överträffa våra kunders höga 

förväntningar.

Vår miljöpolicy

Vi eftersträvar att sälja produkter som inte innehåller 
miljöfarliga ämnen. 

Välkommen till oss på REC!



Tryggt, Säkert och Enkelt

Vi tror att det är så ni vill att ventilation och värme skall 
fungera i er bostad. Genom samarbetet med REC erbjuds 
ni ett komplett paket med miljövänlig ventilation + värme/
varmvatten. Med REC som partner styrks ni i er strävan 
mot ett Tryggt, Säkert och Enkelt boende. Vi har många 
års erfarenheter i bagaget vilket märks i valet av ingående 
komponenter och våra lösningar. 
Vi använder oss av energieffektiva och användarvänliga 
komponenter som dessutom har lång livslängd och 
minimalt underhållsbehov.

Konceptet har ett namn: RECVENT, och vid eventuella 
tillval utöver ventilation RECVENT+.

Med REC Indovent ABs paketlösning RECVENT får 
du allt via en kontakt. Naturligtvis kan vi hjälpa er med 
uppstart och användarinformation om så önskas.
  

REC Temovex luftbehandlingsaggregat



RECVENT
Ventilationsaggregat, kanalpaket och projektering 

av ventilation: Ett av marknadens mest meriterade 

ventilationsaggregat, Temovex, är grundbulten i ett 

hus med lågt energibehov. Att återvinna värmen i 

ventilationsluften är idag en självklarhet. Att kunna 

göra det med ett minimalt behov av underhåll och 

driftsenergi är lite svårare. Att dessutom kunna 

garantera ett sunt inomhusklimat, med hög komfort 

och mycket låga ljudnivåer ställer krav på erfarenhet 

och kompetens. RECVENT systemets viktigaste 

beståndsdelar består av svensktillverkade 

kvalitetsprodukter.

Som ett led i kvalitetssträvan får du efter uförd 

injustering ett eget exemplar av den snygga 

mässingsskylten att montera på huset.

Utöver RECVENT kan vi med hjälp av era effekt 

och energibehovsberäkningar som utgångspunkt, 

leverera kompletta materialpaket som garanterar 

funktionen även för värme och varmvatten.



RECVENT+Sol

REC HEAT systemtank och solfångare

Att ta tillvara på den gratisenergi som alltid omger oss 

låter ju som en självklarhet, men hur många gör det när 

de bygger nytt. För att minska husets behov av köpt 

energi ytterligare kompletteras systemet med solfångare 

som snyggt integreras i husets tak. Ett solfångarsystem 

tar tillvara på den energi som solen avger året runt och 

utan komplicerade lösningar. Det som syns inomhus är 

en snygg systemtank. Även denna del av konceptet 

omfattar svensktillverkade kvalitetsprodukter. Du väljer 

själv om du vill ha plana solfångare eller vakuumrör.

RECVENT+LVP 

REC HEAT systemtank och luft-/vatten värmepump

Om du vill hålla nere kostnaderna för köpt elenergi kan 

du med fördel komplettera RECVENT med luft/vatten 

värmepump (LVP). En kombination av ex Sol+LVP ger 

en mycket lättskött anläggning som minimerar 

elbehovet för värme och varmvatten.



REC HEAT systemtank

RECVENT+Bio 

REC HEAT systemtank och bras-/pelletskamin

Om du vill minska mängden köpt energi men inte 

vill eller kan använda solenergi kan du istället 

komplettera systemet med en vattenmantlad bras 

eller pelletskamin. När det gäller kaminer som skall 

placeras för att upplevas och synas använder vi 

modernt designade Italienska produkter med många 

års erfarenhet av just vattenmantlade eldstadprodukter. 

En vattenmantlad kamin har den fördelen att den ger 

den där sköna känslan av en levande eldstad i bostaden 

men med den positiva egenskapen att merparten av 

den avgivna värmen hamnar i systemtanken. Värmen 

som finns i den kan sedan användas till dusch, bad etc.

Självklart finns det inget som hindrar att ditt system 

består av RECVENT + Sol + Bio eller någon annan 

kombination.

REC HEAT systemtank

Vi har utvecklat REC’s systemtank REC HEAT för att du 

enkelt skall kunna förse ditt lågenergihus med värme 

och varmvatten. REC HEAT är navet i vårt energisystem 

RECVENT +.





REC Indovent AB 

Box 37, SE-431 21 Mölndal, Sweden

Besöksadress: Kärragatan 2    

Tel: +46 31 67 55 00  

Fax: +46 31 87 58 45

www.rec-indovent.se

RECVENT Inside står i korthet för:
 

TRYGGT  Både ventilationsaggregat och solfångarsystemen har funnits 
 på marknaden under 25-30 år. 

SÄKERT  Att våra produkter fungerar har många gånger dokumenterats 
och bekräftats genom oberoende mätningar av SP, Sveriges 
Tekniska Forskningsinstitut. Ventilationsaggregatet är dessutom 
prisbelönat av Energimyndigheten för sina fina egenskaper.

ENKELT  Beställ allt på ett ställe - få en helhetslösning med garanti på 
resultatet inkluderad. Användarvänligt!
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Återförsäljare:

Certifierade enligt ISO 9001/14001


