
For bedre miljø

Komfortarm

Alsident armer for hengende 
montasje på videregående skole

Avtrekks skap

Bordmontert arm

Filteranlegg type GFB Teleskop arm type Compact

www.nego.no
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Aksjeselskapet Nego Norge as ble etablert i 1993 med salg av lettere ventilasjonsprodukter så som
punktavsug for frisører, tannleger, sykehus, laboratorier og industri.
Etter hvert har dette utviklet seg til også å omfatte større ventilasjonsenheter frem til
komplette prosjekter der Nego Norge as skreddersyr utstyr og anlegg til den enkelte kunde.

Nego Norge as har kontorer i Stokkamyrveien 18A, 4313 Sandnes, i moderne og hensiktsmessige
lokaler, sentralt på Forus mellom Sandnes og Stavanger, hvor de største base- og 
service- selskapene for oljevirksomheten holder til.
Nego Norge as selger utstyr over hele landet og har samarbeidsavtaler for service
med mer enn 50 firmaer.

VISJON
Nego Norge as
skal:
• være et ledende firma innen ventilasjon, luftbehandling og skape verdier for eierne.
• fokusere på miljø og sikkerthet
• utvikle service og kvalitet som møter kundenes krav
• arbeide for et nært samarbeid til leverandører og partnere
• ha en høy forretningsmoral
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Punktavsug fra Alsident

Det finnes alltid en avsugerarm for
Laboratorium, apotek, sykehus,
kjemikalie rom, frisører, tannleger og 
lignende.

Avsugerarmer fra Alsident leveres 
i aluminium, PP kjemisk resistent,
eller antistatisk Ex utførelse.

Alle typer av avsugerarmer kan
monteres på bord, på vegg, eller
som hengende montasje på tak.

Utvalget vedrørende sugeanordninger er mange:
Sugespiss, kuppelhette, flatskjerm, sugespalte etc.
Det finnes en løsning for de fleste behov.



Fra Geovent

leverer vi avsugerarmer i de fleste fasonger og størrelser 
fra Ø-100 til Ø-200mm.

Spør oss om pris og løsninger.

Komfortarm

Komfortarm

Wingarm

Teleskoparm Compact

Flatskjerm for flexiarm

Wingarm med egen vifte Wingarm med utligger

Flexiarm

Vi leverer også alle typer slanger
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Slange tromler satt i system for bilverksted

Geovent har løsningene
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Sledekanal for automatisk bruk

Sledekanal for vogn
med teleskoparm
1.4 til 3.0m

Komfortarm, med lys

“Svanehals” for
høye eksorrør

Div. munnstykker

Slangetrommel 
med fjernkontroll

Munnstykke med tang

Prinsipp skisse vedr. sledekanal



Vifteløsninger

med luftmengde opp til 25000 m3/h.
Forover eller bakover bøyd 

viftehjul.

Vifter leveres i galvanisert stål eller syrefast AISI 316,
samt ATEX godkjent for sone 1.

Vi leverer også frekvensstyringer til samtlige vifter.

Håndbetjent motorvern
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Motorer med integrert frekvensregulator
opp til 9.5 kW

Transportabel løsning

Industrifilter til alle formål

Lydbokser i alle størrelser fra
146 til 630 størrelse
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NeGo
For bedre miljø

Vi leverer også

Luftfordelingsutstyr
VAV - Terminaler

Aggregater
Lydfeller

Reguleringsutstyr
Glassrørsvekslere

Stokkamyrveien 18A, 4313 Sandnes.Telefon: 51 96 39 00, Fax: 51 96 39 01.
email: nego@nego.no, web: www.nego.no


