Samarbejde for livet
Siden 2012 har Condair været en vigtig samarbejdspartner for Munkebjerg Kirke. Condair har leveret og
servicerer nu fugtanlægget, der sikre kirkerummets rigtige fugtighed og optimale forhold for instrumenter
og inventar. Et samarbejde begge parter er fuldt ud tilfredse med og forventer at vil holde i mange år.
”Den rustikke Munkebjerg Kirke er bygget
i 1961 i overvejende materialer som beton
og mursten. Den type byggerier er fattig
på materialer, som kan opsuge og afgive
fugt, hvorfor at fugtighedsprocenten i
et sådant rum får en ganske voldsom
variation med årstiden. Da kirken stort
set er uisoleret, betyder det, at man om
vinteren varmer op på tør udendørsluft,
så luftfugtigheden nemt kan komme
helt ned på 20 procent. Det er der ingen
instrumenter eller inventar af træ, der
har det godt med. Endvidere skal man i
den forbindelse huske, at orgelbyggerens
eventuelle garantiforpligtelser overfor
orglet bortfalder, hvis fugtigheden ligger
udenfor intervallet 50-70 procent.
Efter forskellige mere eller mindre provisoriske løsninger, valgte man først i
80’erne at installere et befugtningsanlæg i kirken. Vi slider nu på det tredje
anlæg fra Condair (tidl. Anderberg Fugtstyring), og i 2012 valgte vi Condair som
serviceleverandør. Vi er fuldt tilfredse
med det. Driftsikkerheden har stort set
været upåklagelig, og ved de få problemer, der har været, har Condair leveret en
fin service ved at sende en mand indenfor få dage.”

Michael J. Thomsen,
Organist v. Munkebjerg Kirke siden 1996

Condair A/S sikrer et
korrekt indeklima for en
lang række virksomheder
og institutioner. Udpluk
af vores referencer:
Skt. Knuds Kirke/Odense
Domkirke
Budolfi Kirke
Gjesing Kirke
Vor Frue Kirke
Vollsmose Kirke
Emdrup Kirke
Ordrup Kirke
& mange flere

Fakta om Condair:
Condair er grundlagt
i 1948 og er verdens
førende virksomhed
indenfor luftbefugtning
og evaporativ køling
med en markedsandel på
mere end 20%. Condair
er repræsenteret med
distribution i mere end
70 lande og produktion i
Schweiz, Danmark, England, Tyskland, Canada
og Kina.
Condair er ejet af Walter
Meier koncernen, der
globalt står bag en række
førende virksomheder indenfor luftbefugtnings-,
klima- og produktionsteknologi.
Læs mere på
www.condair.dk
www.condair.com
www.waltermeier.com
Gl. Holbækvej 6-8,
DK-4200 Slagelse
Tel. +45 5850 1213

