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CK COOL
Energieffektiv løsning for 

ventilasjon og kjøling

VENTILASJONS- 
ENHETER TIL  
DAGLIGVARE
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Covents smarte aggregater gir en 
effektiv drift.

Vi har utviklet innovative løsninger for lavt 
energiforbruk til viftedrift og roterende 
varmegjenvinnere med høy virkningsgrad. Erfaringen 
vår har vi fra mange år med store leveranser av 
mange ulike typer aggregater mot et bredt spekter 
av formål og løsninger, som komfortventilasjon, 
prosessventilasjon, marine og offshore. Løsningene 
for automatikk, energigjenvinning og regulering av 

vifter er et resultat av denne erfaringsbyggingen. 
Denne erfaringen har vi tatt med oss når vi har vi har 
videreutviklet våre aggregater mot dagligvarebutikker. 
Vår aggregat-serie for dagligvarebutikker, har 
optimalisert viftedrift, aktiv spjeldstyring og tilpasset 
regulering mot kjøleteknisk installasjon i butikken. 
Dette gir et aggregat med lavt energiforbruk, både til 
viftedrift og oppvarming.

VENTILASJONSENHETER 
TIL DAGLIGVARE

OPTIMAL 
LØSNING FOR 
DAGLIGVARE-
BUTIKKER

Covent leverer aggregater til dagligvarebutikker i hele Norge, både 
innendørsaggregater og aggregater i Covent sin utendørsutførelse.
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I 1972 startet Covent as med å produsere sine 
roterende varmegjenvinnere. I dag er vi en anerkjent 
leverandør som produserer til det Norske markedet, 
men også til andre aggregatprodusenter i Europa.
Våre varmegjenvinnere kan oppnå en 
gjenvinningsgrad på opptil 88% på enkelt rotorer, og 

inntil 93% når to varmegjenvinnere monteres i serie. 
Vi har også eget system der deler av luftstrømmen 
kan føres utenom varmegjenvinneren, når der ikke er 
bruk for 100 % varmegjenvinning. Dette gir redusert 
interntrykkfall i ventilasjonsaggregatet, som igjen gir 
redusert energiforbruk til viftedrift.

ENERGIEFFEKTIVE  
LUFTBEHANDLINGSLØSNINGER  
I VERDENSKLASSE 
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Høy kompetanse 
Covent ble etablert i 1972 og har hoved-
kontor og produksjonslokaler i Bjerkreim i 
Rogaland. Vi tilbyr luftbehandlingsanlegg, til 
både inn – og utland. Våre anlegg utnytter 
miljøet og dets energi på en effektiv og 
skånsom måte. 

Vi driver et kontinuerlig utviklingsarbeid, 
både for å forbedre og forenkle allerede 
eksisterende produkter; samt for å finne  
nye anvendelsesmuligheter for dem. 
Nytenkning og produktutvikling er et team- 
arbeid der bedriftens fagkompetanse 
utnyttes maksimalt. En bevisst miljøprofil 
og energiøkonomisering har preget Covent 
i alle år. 

I Covent har vi en rekke dyktige 
medarbeidere med lang erfaring og god  
kompetanse på produktutvikling og 
markedstilpasning. Vi har opp gjennom 
årene alltid hatt fokus på faglig dyktighet, 
erfaring, nytenkning og vilje til å ta ansvar.  
Denne erfaringen kommer deg som kunde 
direkte til nytte i form av personlig kontakt 
og tett oppfølging både før, under og etter 
levering. 

Hos Covent skal du få gode råd fra første 
stund og produktene vi leverer blir alltid 
tilpasset deg og dine behov.

SPESIALTILPASSEDE AGGREGATER
TIL ULIKE BRANSJER OG PROSJEKTER

Uansett prosjekt – lite eller stort – så løser vi dine
utfordringer innen luftbehandling.

OFFSHORE MARINEBYGG OG ANLEGG

HVA VIL DET SI AT COVENT ER EN NORSK 
LEVERANDØR?

• Vi har fabrikk og produksjon i Norge. Det er 
enkelt å få kontakt med fabrikken, for support, 
bistand og oppfølging. 

• Vi kan gi bistand ved igangkjøring og oppstart 
fra fabrikken i Norge. 

• Vårt fokus er på norske klimatiske forhold når vi 
utvikler våre ventilasjonsaggregater. 

• Vi benytter norske spedisjonsfirmaer, som 
kjenner norske forhold. 

• Vi er en lærlingbedrift innenfor 
produksjonsteknikk, automasjon og 
kjøleteknikk. 

• Vi støtter opp om lokalmiljøet vårt, blant annet 
gjennom sponsing av lokale frivillige lag og 
organisasjoner. 

• Vi tar samfunnsansvar blant annet gjennom at 
vi kjøper varer og tjenester fra lokale vernede 
bedrifter, som bistår folk med ulike behov inn i 
arbeidslivet. 

• Vi deler mange av verdiene som våre kunder 
har. Covent er en del av det positive kretsløpet, 
og det er vi stolt av.

NORSK LEVERANDØR
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MED DEG  
HELE VEIEN
Ønsker våre kunder bistand ved igangkjøring 
og oppstart fra våre serviceteknikere 
tilknyttet fabrikken, så har vi rutiner og 
system for det.

For aggregat for dagligvarebutikker 
er det spesielt viktig med høye krav til 
innemiljø og driftssikkerhet. Vi har egen 
supportavdeling som er parat til å bistå 
ventilasjonsentreprenørene i samarbeid med 
butikkeier.
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Covent - østregionen 
Storlinna 73
2760 Brandbu
+47 905 85 713
post@covent.no

Covent - Bergen 
Storebotn 38
5309 Kleppestø
+47 56 15 70 13
post@covent.no

Covent - Trondheim  
Vestre Rosten 85
7075 Tiller
+47 930 64 404
post@covent.no

Covent 
Røyslandsvegen 36  
4387 Bjerkreim
+47 51 45 96 00
post@covent.no

HOVEDKONTOR
Covent - østregionen 
Vangsveien 10
1814 Askim
+47 482 13 444
post@covent.no

SALGSKONTORER

Spesialister på  
luftbehandlingsanlegg.


