
 
 

VI GLÆDER OS  
TIL AT SE DIG.  

TILMELD DIG PÅ 
EXHAUSTO.DK

TO FLUER
MED ET SMÆK:

EKSKLUSIVT SEMINAR 
OM KOMPLETTE 

BRANDLØSNINGER  
(Begrænset antal pladser) 

TOSSET MED GODT 
INDEKLIMA …?
Det er vi …! Vaskeægte INDEKLIMATOSSER, som ved 
hvor vigtigt indeklimaet er for vores velbefindende 
… og vi ved, hvor vigtigt det er, at vores produkter 
og løsninger leverer det gode indeklima. 

Vi glæder os hvert år helt vildt til ventilationsdagen, hvor vi får  

besøg af kunder og samarbejdspartnere, som er ligeså TOSSEDE med  

indeklima som os … 

I år åbner dørene allerede kl. 09.30, hvor vi byder vores kunder  

velkommen til en formiddag med udstilling af nye og kendte  

produkter og løsninger, vidensdeling og networking samt mulighed  

for fabriksrundgang.

VI SES I LANGESKOV DEN 30. JANUAR

INDEKLIMA  
TOSSE?

PROGRAM
KL.  9.30-12.30 ANKOMST & REGISTRERING 
    Besøg vores udstilling af både kendte og 
  nye produkter og gå med en tur rundt i 
  vores produktion

KL.  9.30-11.00 DS428 SEMINAR
   Separat tilmelding nødvendig

KL. 11.30-12.30 FROKOST
   & fortsat networking

FOREDRAG 

KL. 12.30 VELKOMMEN 
  Adm. direktør Steen Høier,  1   EXHAUSTO A/S samt 

dagens konferencier Claus Ødum Jørgensen,  2 
Salgsdirektør, EXHAUSTO DK

KL. 12.35 INDEKLIMAETS MANGE PÅVIRKNINGER
  Indeklimaets påvirkning af søvnkvalitet samt menne-

skeligt optag af forurenende stoffer gennem huden 
er genstand for ny forskning - vi kigger nærmere på 
resultaterne. Geo Clausen, 3  ICIEE, DTU

KL. 13.15  EXHAUSTO LIVING SYSTEM  
– EN BRANDSIKKER LØSNING

    Nye regler i DS428 stiller nye krav – vi præsenterer  
vores guide til den komplette boligventilationsløsning, 
nu også med video-guides … 
Henning Grønbæk, 4  EXHAUSTO

KL. 13.45 INDEKLIMAETS VÆRDI FOR DIN BYGNING 
  Værktøjet IV20 giver nye muligheder for vurdering af 

indeklimaet som en væsentlig faktor for bygningers værdi 
Thomas Witterseh, 5  Teknologisk Institut

KL. 14.15 PAUSE, NETWORKING OG UDSTILLING 

KL. 14.40  LAD OS PRÆSENTERE FABRIANO
  Ny, moderne emhætte med mange funktioner og 

brandsikringssystem SAFE  
Henning Grønbæk, 4  EXHAUSTO

KL. 15.00  BLIV UDFORDRET I TANKER OG HANDLING
  Et inspirerende og stærkt underholdende foredrag, som 

udfordrer vores tanker og overbevisninger – krydret 
med en god portion selvironi og med garanti for en 
god latter. Ellen Hillingsøe, 6  skuespiller mv.

KL. 16.00  AFRUNDING SAMT LODTRÆKNING  
OM 2 X WEEKENDOPHOLD

KL. 16.30 TAK FOR I DAG
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VENTILATIONSDAGEN

2020VENTILATIONSDAGEN

2020

INDEKLIMA FRA FORSKELLIGE VINKLER
Eftermiddagen byder på en perlerække af foredrag med forskel-

lige vinkler på indeklima; 

Indeklima og søvnkvalitet - menneskeligt optag af forurenende 

stoffer gennem huden - EXHAUSTOs nye produkter og løsninger 

til brandsikring er nogle af programmets overskrifter. 

Dagen rundes af med en slagkraftig og humoristisk kvinde;  

Ellen Hillingsøe leverer et vedkommende, morsomt og energi-

opladende foredrag hvor hun udfordrer selvhøjtidelighed og  

opfordrer til gennemsigtighed
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SLÅ TO FLUER MED ET SMÆK

DS428-SEMINAR OG VENTILATIONSDAG PÅ SAMME DAG 

Bliv guidet igennem kravene i DS428 

Hvilke overvejelser skal man gøre sig ved  

brand-/røgsikring  

af et ventilationsanlæg?  

Der er et begrænset antal pladser til DS428 seminaret  

– reserver din plads nu.

Foto: Mark Fleuri



TOSSET MED 
GODT INDEKLIMA...?

VELKOMMEN TIL 
VENTILATIONS-

DAGEN TORSDAG 
DEN 30. JANUAR 

VI HOLDER 
ØJE MED 

INDEKLIMA- 
TRENDS 

OG GIVER DIG  
NYESTE VIDEN

I dette inspirerende og stærkt underholdende  
foredrag inviterer Ellen Hillingsø sine deltagere  
inden for i sin forunderlige verden.

Hun udfordrer de tanker og overbevisninger mange af os  

render rundt med. Med en skøn selvironi udfordrer hun  

vores selvhøjtidelighed og opfordrer til gennemsigtighed  

– alle vores mangler og utilstrækkeligheder bliver alligevel opdaget. 

Ellen orker ikke at løbe maraton – hun har ondt i knæet og  

indrømmer blankt, at hun hellere vil spise kage. Når hun  

mediterer, kalder hun det hvad det er, nemlig at nappe sig en morfar.

 

I foredraget sender hun den danske offerrolle på livslang  

pension. Vi er gode nok, som vi er, og hvorvidt vi er  

underlagt Folkedomstolen eller ej, er noget vi selv beslutter.

TILMELDING PÅ EXHAUSTO.DK 

VI GLÆDER OS  
TIL AT SE DIG

LEVERANDØR AF 
VENTILATIONS-

LØSNINGER 
SIDEN 1957

DET  
ER VI!

VENTILATIONSDAGEN

2020

#INDEKLIMATOSSE

BLIV UDFORDRET 
I TANKER OG HANDLING

Foto: Mark Fleuri


