
Det här är Flexit 
Stolt leverantör av lösningar för ett bättre inneklimat - 
i över 40 år!
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Flexit är en av Nordens ledande leverantörer av inomhusklimatlösningar, med ca 260 anställda i Norge och Sverige.  
Vår kompetens och våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra inomhusklimatet i bostäder och kommersiella 
fastigheter i ett krävande nordiskt klimat.  
Flexit grundades 1974 och är tredje generationens familjeföretag, med huvudkontor och fabrik i Ørje, Norge samt fabrik i 
värmländska Töcksfors. 2020 omsatte Flexit ca 649 miljoner NOK.

I Flexit tänker vi ofta de stora tankarna – som t.ex. hållbar utveckling och folkhälsa – men först och främst handlar det om 
att göra vardagen lite bättre för våra kunder. För oss handlar det om människor; att ständigt anstränga oss lite extra för 
att erbjuda kunskap och lösningar som bidrar till ett mer hälsosamt inomhusklimat och ökad livskvalitet.

Om Flexit

Flexit är av Byggmaterialhandlarna en certifierad Vilmaleverantör.

Certifierad Vilmaleverantör
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Våra kärnvärden är det vi står för på Flexit. De ska vägleda oss i det dagliga arbetet 
samtidigt som de ska motivera oss till goda arbetsinsatser och prestationer.



Ventilation tillför ren och frisk luft, 
avlägsnar fukt, lukt och radon, och tar bort 
förorenad inomhusluft. Luften inne ska 
upplevas som frisk och behaglig och inte 
orsaka hälsoproblem.

Vi tillbringar 90% av vår tid 
inomhus. 
I genomsnitt vistas vi 58 år av 
våra liv hemma och hela 27 år 
i sovrummet, så luften i våra 
bostäder är viktig.

Luften vi andas in är viktig för 
vår hälsa och vårt välbefinnande. 
Det är därför viktigt med bra 
ventilation som ger ett hälsosamt 
inomhusklimat. 

Ren och frisk luft
i alla rum - året runt med Flexit
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Fantastisk potential

Kunden
Ventilationen är lågt prioriterat hos både konsument och byggare. 
Dålig koppling mellan behov och lösning. Vad behöver jag och varför?

Flexit har sortimentet, kunskapen och kommunikationskonceptet för att hjälpa dig och dina kunder.

Fantastisk potential
• Av Sveriges ca 2,2 miljoner villa/radhus/kedjehus är 1,6 miljoner byggda före 1980
• Man byter tak, tilläggsisolerar, byter fönster, ny värmekälla osv 

Alla dessa åtgärder är bra och viktiga men ger stor påverkan på inneklimatet
• Majoriteten av dessa hus behöver förbättra ventilationen
• Vi ska lyfta medvetenheten om vikten av ett bra inneklimat

Bra ventilation gör det möjligt för alla, att leva i 
en sund inomhusmiljö, då den hjälper mot

• Allergiframkallande damm och pollenföroreningar

• Kostsamma fukt-, svamp- och mögelföroreningar

• Belastande oljud och miljögaser

• Cancerframkallande radonföroreningar

• Skadligt damm och förorenad luft

• Drag och energiförluster

Kom ihåg ventilationen vid renovering

I äldre bostäder som renoveras görs ofta energibesparande åtgärder som t.ex. 

byte av fönster, tilläggsisolering och byte av värmekälla. Många glömmer ventilation 

vid renovering och upptäcker i efterhand problem med instängd luft, kondens på 
fönster och fuktskador. Kom därför ihåg att undersöka vilka uppgraderingar av 
ventilationen som måste göras,  innan renoveringen påbörjas - inte efter.

Det huvudsakliga syftet med att ventilera är att tillföra ren och frisk luft, avlägsna fukt, lukt och radon, och därmed ta bort 
förorenad inomhusluft från människor, djur, material samt från aktiviteter i bostaden. Luften inne ska upplevas som frisk 
och behaglig och inte orsaka hälsoproblem.   

God ventilation säkerställer att det inte uppstår fuktskador i byggnaden i form av mögel, svamp eller andra ogynnsamma 
förhållanden som kondens på insidan av fönstren. Tänk på att den tillförda luften nästan alltid är renare än luften 
inomhus.

Varför ventilera?



Friskluftsventilen Aero tillför 
frisk luft i bostadens sovrum, 
vardagsrum och allrum. 
Finns i både svart och vitt.

Friskluftsventiler
Flexit har ett mycket fint sortiment med högkvalitativa friskluftventiler utvecklade för det 
tuffa nordiska klimatet. I sortimentet finns friskluftventiler för både vägg och fönstermontage.  
Våra väggventiler finns både med ljuddämpande och stormsäkra lösningar. Vi har även ett brett produktprogram  
med utbytesventiler för de flesta dimensioner på marknaden.

Ventilationsgaller
Läs mer om våra

produkter på

www.flexit.se

Flexit har ett stort utbud av galler och kåpor 
för både intag, utblås och genomströmning. 
Produkterna finns i både plast och metall och 
dessutom i olika färger och ytbehandlingar för att 
matcha marknadens behov.
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I befintliga bostäder kan det vara svårt att i efterhand 
bygga in en hel ventilationsanläggning (FTX) med 
kanaler och aggregat. Vill man ändå skapa ett bättre 
inneklimat med ökad komfort, och i tillägg spara energi, 
är Flexits rumsventilatorer en mycket bra lösning. 
Rumsventilatorerna ger ett sunt inomhusklimat, 
återvinner värmen och tillför rummet ren, filtrerad och 
frisk luft och ventilerar ut den förorenade luften.

Rumsventilatorer Centraldammsugare
Flexit centraldammsugare blåser ut de farliga 
mikroskopiska dammpartiklarna ut ur bostaden -  
ett bra skäl att installera centraldammsugare. 
Enkelt montage i nya och befintliga bostäder.  
Hög kvalitet och ett stort urval av dammsugarmodeller 
och tillbehör. 



Vario WiFi badrumsfläkt avlägsnar effektivt den 
fuktiga, förbrukade luften från våtrum.Badrumsfläktar och värmeförflyttare

I badrummet är det mycket viktigt med en bra och väl fungerande ventilation för att få ut den farliga och skadliga fukten. 
Flexit badrumsfläktar är av hög kvalitet, med stor sortimentsbredd och de funktioner som krävs för att säkerställa en god 
luftkvalitet. Med en värmeförflyttare kan man utnyttja och överföra överskottsvärme från ett varmt rum till ett angränsande 
kallare rum.

Kanaler och slangar Tak- och kanalfläktar
Flexit har ett stort sortiment av 
kanaler och slangar i stål, 
aluminium och plast, både oisolerade och isolerade 
samt alla tänkbara tillbehör för en komplett lösning.

Brett sortiment med tak- och 
kanalfläktar i många olika 
modeller och storlekar.
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Balanserad ventilation med värmeåtervinning, FTX, 
säkrar ett bra inomhusklimat i alla rum, året runt.  
Ren, filtrerad och tempererad frisk luft tillförs bostaden 
och den förbrukade inneluften ventileras ut. Man spar 
energi, då värmen i ventilationsluften återvinns. 
Ger god komfort och man slipper kalldrag under 
den kalla årstiden. Flexit kan även projektera hela 
anläggningar, läs mer på sidan 10.

Balanserad ventilation 
Bra luft i köket är viktigt för att det ska vara en 
behaglig luft i hela huset. Ventilationen i köket 
måste därför ses över tillsammans med den totala 
ventilationslösningen i hela bostaden för att det 
ska fungera bra. Flexit levererar kvalitetskåpor till 
olika kökslösningar. Gemensamt för samtliga är 
hög kapacitet och driftsäkerhet. 

Köksventilation
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Heltäckande butikssortiment

Space management

Flexit har ett sortiment med både bredd och djup som 
täcker in alla de behov som en bygghandel kan ha. 

Vi arbetar kontinuerligt med produkt- och 
sortimentsutveckling för att vi hela tiden ska ha ett 
attraktivt sortiment som ligger i framkant. 

Enhetliga och tydliga förpackningar gör det lätt att 
hålla ordning och underlättar för slutkunden. 
Tack vare vår långa erfarenhet vet vi vad en 
bygghandel behöver. 

Med Flexit kan du vara trygg, vi vet vad som krävs.

Vår space managementavdelning kan snabbt ta fram ett kundunikt planogram, baserat på de specifika förutsättningar 
som kunden har. Vi tar alltid hänsyn till de särskilda behov som kan finnas, som t.ex. slutkundsstruktur, geografi etc.
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Butikskoncept

Pedagogisk butikskommunikation som hjälper och vägleder både kunder och butikspersonal.
Flexits butikskoncept är utvecklat och kvalitetssäkrat i samråd med återförsäljare, slutkunder och fokusgrupper.

Från produkt till lösning
Flexit har utvecklat ett butikskoncept för underlätta köp och besluts- 
processen för både proffs och konsument. Målet är att förtydliga, förenkla 
och peka på lösningar utifrån kundens behov. Konceptet bygger på att vi 
delar in bostaden i tre olika områden; Frisk luft in, Mellan rummen och 
Förbrukad luft ut. Kommunikationen baseras på färger och symboler, 
för att tydliggöra vilka delar av bostaden som avses. 

Lösningsguiden är en tolvsidig folder som 
ger dig och dina kunder viktig kunskap om 
ventilation, olika ventilationssätt och hur 
man kan förbättra sitt inneklimat.

Lösningsguide

Informationstavla
Informationstavlan ger en kortfattad 
beskrivning om vikten av ventilation 
och hur det ska fungera. Färger och 
symboler etableras och huset skapar 
igenkänning och förståelse för  
luftens väg i bostaden. 

Förpackningar
Vägledande färger och symboler går 
igen även på förpackningarna för att 
underlätta köp. På relevanta  
produkter ger vi även tips och råd 
samt upplyser om viktiga tillbehör. 

Köphjälp
Förstärkt information till de produkter 
och/eller kategorier som behöver lite 
extra köphjälp. QR-koden pekar direkt 
till aktuell produkt.

Kategoriskylt
Kategoriskyltarna hjälper till att skapa tydlighet, vägleda 
och segmentera upp ventilationsavdelningen.  
Vi utgår ifrån standard butiksinredning i 900 mm bredd, 
men vi kan kundanpassa efter behov.
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Materialuttag/ 
LeveransAggregatvalFörfrågan BeställningOffertstadie Projektering Dokumentation

Så här går det till - steg för steg

Fördelar med Flexits projekteringstjänst

• Från ritning till komplett leverans

• Lönsamt

• Ökad kundnytta

• Merförsäljning

• Inga förkunskaper eller lagerbindning

Hur gör man?

Hur gör man när man ska installera en anläggning med FTX-aggregat eller 

klimatvärmepumpen EcoNordic i en bostad, småhus eller lägenheter? 

Nytt eller gammalt, stort eller smått. Vi hjälper dig. Du har en ritning - 

vi beräknar offererar, projekterar och levererar allt du behöver.

Du har en ritning - vi beräknar, offererar, projekterar och levererar
Att projektera ventilationsbehov i bostäder är en noggrann process. Flexit har en egen projekteringsavdelning med  
26 anställda, som säkrar att projektering utförs enligt lagkrav. Flexit projekterar ungefär 7 000 enheter per år.

Flexits projekteringstjänster
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Samarbete - Kunskap - Trygghet
På Flexits byggträffar träffar vi er tillsammans med era proffskunder för utbildning och rådgivning. Målet är att öka  
kunskapen och förståelsen om vikten av ett bra inneklimat, att se nyttan och potentialen samt göra era proffskunder till 
ännu bättre säljare av produkter och tjänster.

Säljträning
Kunskap ger ökad trygghet, vilket stärker 
er och ökar er kundnytta.
I vår säljträning fokuserar vi på behovs-
analysen, olika ventilationssystem och 
hur ni kan hjälpa era kunder att hitta en 
helhetslösning utifrån deras behov och 
förutsättningar.

Välkommen till Flexits byggträffar



Telefon 010-209 86 00 
info@flexit.se

Kontaktinformation

Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har 
levererat ventilationslösningar till bostäder i mer än 40 år. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra 
inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.
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Följ oss på

Flexit Team Bygghandel är uppdelat på fyra distrikt i Sverige. Det ger oss fina förutsättningar till hög närvaro och 
support för er. Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor eller funderingar. Vi finns till för er! 

Flexit Team Bygghandel

O
M

TÄ
N

KS
AM

NYSKAPANDE

HANDLIN
G

SKRAFTIG

PÅLITLIG

Varför Flexit?

Sortiment
 Vi har allt som en bygghandel

behöver och lite till.

Support
Kundsupport och  

teknisk serviceavdelning.  
Rikstäckande säljkår.

Lönsamhet
Sänkta inköpspriser, 
högre marginal och  

ökad försäljning. 

Kunskap
 Vi kan ventilation och inneklimat. 

Vi vet vad som krävs i butik,  
till slutkonsument och till proffs. 

Vilja
Engagemang, genuint intresse  

och en uthållighet.

Ordning och reda
Bra och väl fungerande interna strukturer

EDI
Vilmacertifierade

Ventilationssystem  
och lösningar

Projektering
Från ritning till komplett 

ventilationslösning i ett paket.

Aggregat och system
Med hög kvalitet utvecklat  
för det nordiska klimatet.

Per Ek
Försäljningschef 
070-645 03 33

per.ek@flexit.se

Robert Stendahl
Distriktsschef väst

070-757 13 97
robert.stendahl@flexit.se

Markus Kristensson
Distriktschef syd

072-454 87 78
markus.kristensson@flexit.se

Anders Berglund
Distriktsschef norr

070-160 98 96
anders.berglund@flexit.se

Daniel Holmkvist
Distriktsschef öst

073-063 06 43
daniel.holmkvist@flexit.se


