


• ett svenskt företag som ingår i 

Volution Group Nordic

• utvecklar, producerar och säljer 
luftbehandlingsaggregat 

till den nordiska fastighetsmarknaden

• objektsanpassar våra produkter och 

paketlösningar efter aktuella behov

• har ett unikt produktsortiment 
med stor bredd 

• lyhörda och tillgängliga

• håller det vi lovar



Volution Group

England & Irland NordenCentrala Europa Nya Zeeland



Vår vision

Vår vision är att leda den nordiska marknaden 

avseende objektsanpassad luftbehandling med 

fokus på bästa livscykelkostnad. Genom stort 

engagemang, tekniskt kunnande, innovativa 

lösningar och hög servicegrad skapar vi 

mervärde och långvariga partnerskap i en 

positiv anda. 

Vi gillar det vi gör och har roligt när vi gör det.



BREDASTE SORTIMENTET PÅ MARKNADEN

Efter sammanslagningen mellan 

VoltAir och Welair förfogar vi över en mycket 

bred produktportfölj. Allt från mindre 

kompaktaggregat till stora platsmonterade 

centrala luftbehandlingsaggregat.



ZPAZE
HAR FÅTT SITT NAMN EFTER SITT 

KOMPAKTA UTFÖRANDE

• Utrymmeseffektivt – Små byggmått kräver lite yta. 
Yta som kan användas till mer inkomstbringande användning.

• Flexibilitet – Förenklar samspelet mellan aggregat och 
kanalsystem med lägre total installationskostnad som resultat.

• Enkel installation & driftsättning

GEMENSAMT FÖR ZPAZE-SERIEN: 

Värmeväxlare av metall i olika varianter: roterande, motströms-, dubbla 

korsströms- och batteri-värmeväxlare

Kompakt och robust utförande = Enkelt att placera

Enkelt att transportera in – delbart utförande och snabbkontakter

Hög prestanda = Stor kapacitet med litet fotavtryck

Hög kvalitet på ingående komponenter – fläktar, värmeväxlare, ställdon etc. 

– allt för lång livslängd

Många alternativ i standardutförande med möjlighet att objektanpassas

ytterligare vid behov



ZIZE
UTVECKLADE FÖR LÄGSTA MÖJLIGA 
LIVSCYKELKOSTNAD (LCC). 
• Hjärtat i produkterna är vår unika värmeväxlare 

PolyCross® vilket är en högeffektiv tvåstegs 
korsstömsväxlare som kan leverera upp till 95% 
temperaturverkningsgrad.

• Med ZIZE-sortimentets flexibilitet ges stora möjligheter 
att effektivt använda ytor i byggnader där andra aggregat 
inte får plats eller passar in. Till och med svårutnyttjade 
utrymmen som källarplan med låga takhöjder och pelare 
kan nyttjas. Detta frigör ytor i mer attraktiva delar av 
byggnader som istället kan användas för att öka den 
uthyrningsbara ytan med större hyresintäkter som 
resultat. I nybyggnation kan till och med den totala 
byggnadsvolymen reduceras genom att i tidigt skede 
utforma ventilationslösningen baserat på en ZIZE-lösning.

• I ZIZE-familjen ingår allt från fabriksbyggda 
enhetsaggregat till platsmonterade centrala helt 
objektsanpassade aggregat.



ZYZTEM

• VoltAir har lång erfarenhet av att designa och producera 

objektanpassade konstruktioner inom luftbehandling. 
Produktsegmentet ZYZTEM inkluderar många typer av 
lösningar till en stor variation applikationer. I många fall 
kompletteras våra platsmonterade 
luftbehandlingsaggregat med ZYZTEM i form av 
platsmonterade kanaler, kammare och schakt. 
Naturligtvis levererar vi också helt fristående 
platsmonterade konstruktioner som exempelvis fläktrum, 

teknikrum och filterkammare. 

• Alla konstruktioner och lösningar designas i CAD av vår 
erfarna Tekniska Supportavdelning från idé till verklighet 
där våra egna montörer sedan tar vid och gör 
platsmontaget.



Uarda – Arenastaden 
STOCKHOLM

• Produkt: ZIZE-s

• Luftflöde: 80 m3/s

• Yta: 54 000 m2

REFERENSER



Pyramiden –

Arenastaden STOCKHOLM

• Produkt: 9 st. ZIZE-s

• Luftflöde: 252 m3/s

• Yta: 97 000 m2



HÄR FINNS VI

Produktionsenhet Torsby
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Centrala funktioner som ekonomi, 

HR, strategiskt inköp, IT

Utveckling, teknisk support, produktion 

– ZIZE & ZYZTEM-sortimentet

Utveckling, teknisk support, produktion – ZPAZE-sortimentet

Produktionsenhet Nyland

Huvudkontor Gemla



FÖRSÄLJNING NORGE 

TROMSÖ

GÖTEBORG

GEMLA

NYLAND

GÄVLE

AVESTA

STOCKHOLM



• har lång erfarenhet och starka ägare

• tillverkar i Sverige

• objektsanpassar efter behov

• är tillgängliga genom hela livscykeln

• levererar med kvalitet

www.voltairsystem.com

Totalekonomisk luftbehandling anpassad efter dina behov.


