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Tovenco

Tovenco AB er et foretak som har spesialisert seg på storkjøkken og boligventilasjon samt luftrensing
og UV-bestråling.
Tovenco har sitt utspring fra tidligere ”Plast och Metall AB”, og har i den senere tid overtatt salgsdivisjon
fra Selsfors Production AB i Jønkøping.
Med over 40 års erfaring har de mulighet til å tilføre våre kunder den hjelp og service som det er behov for.
I forbindelse med Tovenco`s satsning på eksport, har Tovenco AB og NeGo Norge as inngått avtale om
markedsføring av Tovenco`s produkter innen storkjøkken, bolig og rense produkter i Norge.
NeGo Norge vil i den sammenheng være behjelpelig med dimensjonering og beregning av luftmengde,
samt rådgiving angående type, størrelse etc. som måtte være den gunstigste løsning, i gitte forhold.
NeGo Norge vil også føre lager på gjeldende standard produkter.
Tovenco har gjennom mange år spesialisert seg på å levere kjøkkenhetter, ventilasjonstak og
UV-rensing til anlegg innen bolig og næringsbygg for fjerning av forurenset luft.
Dette gjelder alle typer hetter fra de enkle små som benyttes i Pizzabutikker og gatekjøkken, til de store
elegante hetter som benyttes i restauranter, storkjøkken etc.
I den senere tid er mye levert utstyr også blitt utrustet med UV rensing.
Tovenco`s konsept for UV rensing har de siste årene hatt stor fremgang i Sverige og kan leveres i mange
varianter, for montasje i kanal, direkte i filter eller for montering som romutførelse.
Tovenco`s ventilasjonstak gir en helt ny løsning for ventilasjon av storkjøkken.
Ventilasjonstak kan leveres komplett med tilluft, avtrekk, styreluft samt belysning og alle komponenter
utføres i rustfritt EN 1.4301 umagnetisk kvalitet
UV rensing av avtrekksluften i forurenset miljø er på sterk framgang i Norge og medfører at kostnadene
til rengjøring av kanaler reduseres kraftig, samtidig som faren for brann i kanalnettet
reduseres betydelig.
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Hette met tilluft, benyttet på et mindre
skolekjøkken

Hette met tilluftstak og lys montert i
restaurantkjøkken

Hette met fettfilter og
styreluft for storkjøkken

UV-Filter plassert rett i fettfilter

UV-Filter for plassering i
kanal
UV-Filter for plassering i rom

UV-Filter plassert rett i fettfilter

Grillhette
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Ventilasjonstak

Tovenco`s ventilasjonstak gir en helt ny løsning for ventilasjon av storkjøkken.
Taket leveres helt komplett med tilluft, fraluft, styreluft og belysning.
Alle komponenter som benyttes leveres i rustfritt stål i kvalitet som EN 1.430 umagnetisk.
Vårt tak henges opp i et øvre rammeverk som festes i taket, samt et kryssende rammeverk
som alle komponentene monteres til.
Rammeverket er utført i kraftig forsinket stålprofiler og gjennom denne løsning får man
en meget fleksibel montasje.
Alle våre ventilasjonstak kan utrustes med UV- rensing
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Dimensjonering

Dimensjonering
Om det gjelder dimensjonering og/eller kalkulering av storkjøkkenventilasjon,
vennligst ta kontakt med NeGo Norge as eller benytt
www.nego.no for link til Tovenco

Prinsipp for energisparende storkjøkkenventilasjon

Energisparende storkjøkkenventilasjon
Kjøkkenhette type ST er en spesialhette som benytter uteluft som tilført luft
i hetten, og benytter denne til innblåsing med høg hastighet.
For ytterligere informasjon kontakt NeGo Norge as eller benytt
www.nego.no for link til Tovenco AB
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Boligventilasjon
Et lite utvalg av kløkkenhetter
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Tovenco

SAVOY
AROME

COTTAGE

Vifteinnsats med 11 W lysrør,

Filterinnsats med halogenlys,

metallfilter og spjeld

metallfilter og spjeld

TRADITION
Filterinnsats med 11 W lysrør

Vifteinnsats med halogenlys,

metallfilter og spjeld,

metallfilter og spjeld

også for sentralventilasjon

SALOON
MANHATTAN

COTTAGE

-7-

NeGo
For bedre miljø

Vi leverer også

Luftfordelingsutstyr
Prosessventilasjon
Reguleringsutstyr
Punktavsug
Aggregater
Næravsug
Lydfeller
Vifter
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