
 

2020-12-30 Michael Persson har köpt Elementfläkten till några av hans element i 
olika omgångar och han är mycket nöjd. Han berättar att han har ett stort 
vardagsrum och elementen är låga och samtidig sitter bara på ena sida, men med 
Elementfläkten har det kunnat flyttat värmen till andra sidan i rummet. "Det är 
besparing, har det varmt och skönt påstår han"! 

2020-11-03 Thomas Grabe har mejlat oss rummet blivit märkbart varmare trott att 

fläkten låter lite i sovrum. Hans citat "Oavsett vilket så är jag en nöjd kund!      " 

2020-10-16 Rudy Guldbrandsen är en mycket nöjd kund. Han har monterat 
Elementfläkten på alla element och ytterligare Värmeförflyttare i sitt hus. Det är 
bättre inomhusklimat, energieffektiv och han kör åretrund. 

2020-10-06 Lorentz Andersson har ringt och beställt 2st Elementfläkt till eftersom 
han är jättenöjd med den första. 

2020-10-05 berättar Lennart Carlsson att han är väldigt nöjd med Elementfläkten 
sedan han har haft 2013. Det har förbättrad spridning av temperaturen och fått 
varmare. 

Thomas Ervander köpte 3st Värmeförflyttare år 2016 sedan. Det har funkat jättebra 
påstår han idag den 2020-09-09 när han skulle hämta 3st kanaler till sin 3st 
Värmeförflyttare. Med det kan uppnå ännu bättre resultat är han övertygad dem. 

Idag skriver Eric van der laan att han har haft Elementfläkten i 10 år har funkat och 
han är fortfarande väldigt nöjd. 

Peter Lönn köpte Elementfläkten sedan 2015 och var jättenöjd att det har funkat 
jättebra. Han blir överraskad över livslängd på produkten och det håller fortfarande 
idag. 

Vår kund Evert Hallqvist skrev att det har blivit skönt och varmt med Elementfläkten. 
Hej! "Jag vill på detta enkla sätt meddela hur bra det har blivit i vår källare. 
Radiatorstermostaten står c:a 2.an och fläktarna på 7,5 v håller finna 20-21 gr. Det är 
varmt och skönt när man skall duscha el bada. Jag önskar Eder en God Jul och Gott 
Nytt år/Evert 

Här kan du läsa flera nöjda kunders 

kommentarer  



Kenny har köpt Elementfläkt till sitt Elelement, redan efter skrev han att den fungerar 
fin och lätt att montera. 

Andreas från Trelleborg var jättenöjd med Elementfläkten. Luften i rummet blev 
mycket fräschare och han kör den året runt. Nu har han flyttat och tagit 
med Elementfläkten och förlängt den då det nya elementet är dubbelt så långt. 

Hans Norling skrev till oss att han vilja tacka för snabb leverans. Det hade tagit honom 
en kvart för att montera på två elementen! 

Magnus Dahl har köpt totalt 5st elementfläkt. Han tyckte de var lätt att montera. Det 
fungerade jättebra och var nöjd. 

Fabio Tosto hade beställt 4st Elementfläktar och var mycket nöjd och vecka efter 
köpte han tre till. Mycket skönt att få ut värmen från elementskydd! 

Bengt Nyman i Lund köpte 2st Elementfläktar tidigare! Idag ringde han vill ha 1st 

ytterligare eftersom han tyckte att det har funkat jättebra! Kurt Åberg och sin fru var 

här igår ville prova ett Elementfläkt efter Bo Danielsson, sin vän har berättat hur nöjd 

han är med resultatet av Elementfläkten. Stig Gunnar Andersson köpte 2st 

Elementfläktar den 25/10. Han har fått 2 grader varmare i källaren trots att han inte 

köpt till hela elementen! 31/10 ringde han och ville komplettera med fler fläktar till 

hela elementen. Jättenöjd! Ulf Grunditz har köpt 5st Elementfläktar sedan 2014. Han 

är så nöjd att för att det har funkat så bra. I år bestämmer han sig för att prova även 

på Värmeförflyttare! Peder Mårstad köpte Elementfläktar år 2012 och var så nöjd att 

han nu köper en till för sitt vardagsrum. Bo Danielsson som kom tillsammans var 

också jättenöjd med Elementfläkten han köpte 3st år 2016. Nu köpte han 3st till sina 

element eftersom han har tyckt hela huset har blivit varmare och skönt. Han och 

familjen inte behöver frysa längre! Kenneth Sterner har monterat Elementfläkten i sin 

källa har fått 4 grader varmare i vintrars. Sedan har han kört fläktar i hela sommar har 

hela källan blivit fräschare. Igår tog han sin syster hit för att köpa till sig eftersom han 

ville stark rekommenderar det! Idag ringde Jan-Erik Ingman berättade att han köpte 

både Elementfläkten och Värmeförflyttare i fjol. Han är mycket nöjd för att hela huset 

har blivit varmt och behagligt. 


