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VÄRNA OM FRAMTIDEN MILJÖVÄNLIGA HUS 

MED STIL

KONST & DESIGN 

-ÅTERVINNING

SKIDORTER GÅR 

MOT DET NATURLIGA

DAIKIN LANSERAR 

NEXURA

Det bästa av 
två världar 
förenade /

Ren komfort
DESIGN, ENKELHET.
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Grön komfort /LESS IS MORE

VI LEVER I EN EPOK SOM KAN SAMMANFATTAS AV DEN 

TYSKE ARKITEKTEN MIES VAN DER ROHES PAROLL "LESS 

IS MORE": GENOM ATT ANVÄNDA MINDRE RESURSER 

FÖR ATT FÅ BÄTTRE KOMFORT, UTVECKLA HUS OCH 

APPARATER SOM UPPFYLLER DESSA KRAV PÅ ETT 

MILJÖVÄNLIGT SÄTT. 

Vår tidsålder är i grunden en epok 

där varaktighet och teknologi 

kombineras mer och mer för att 

skapa en framgångsrik framtid. 

Denna utmaning för ett miljövänligt 

sätt att leva utan att göra avkall på 

den komfort och bekvämlighet 

som vi har vant oss vid är en 

återkommande aspekt i detta 

magasin. 

Vi erfar vad det innebär att bygga 

ett miljövänligt hem, hur konst 

och design återvinner avfall för att 

skapa intressanta produkter och 

du får besöka skidorter där luften 

fortfarande är ren och frisk. Njut av 

resan.

�
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En perfekt 
balans
mellan
komfort &
välbefi nnande

≤

Det bästa av två världar /

≤

ETT NATURLIGT 

TILLÄGG TILL 

DITT HEM...

�
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Å ena sidan är vi inte beredda att 

ge upp den lilla lyxighet som gör 

livet värt att leva. Å andra sidan vill 

vi värna om miljön. Det är av den 

anledningen som vi återvinner, 

vi strävar efter energibevarande 

värme- och kylsystem. Men vi är 

inte beredda på att göra avkall på 

form och funktion. Vi kräver värme- 

och kylsystem som ger oss rätt 

temperatur både när och var vi vill, 

med en tyst och effektiv drift och 

designad för att behaga ögat.

Daikin har insett detta behov 

tidigt och har gjort bevarandet 

av miljön till en av sina viktigaste 

prioriteringar, banbrytande 

tekniska innovationer och 

ekodesignade produkter med 

hög energieffektivitet och 

med minskad miljöpåverkan. 

Värmepumpar med inverterteknik, 

som i Nexura, är bara ett exempel.

I en tid där bristen på energin 

blir allt större och miljöhänsyn är 

på uppgång, har tankarna på att 

naturen är en värdefull resurs som 

vi måste bevara för kommande 

generationer blivit förankrad i folks 

medvetande. Med en hållbar livsstil 

som en av de viktigaste faktorerna 

i vår tid, har det blivit mer av en 

balansakt att upprätthålla det vi 

ser som en grundläggande nivå av 

komfort och välbefinnande i våra liv 

och våra hem eftersom vi vill ha det 

bästa av två världar.
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ALLTID I 

HARMONI 

MED DIN 

INREDNING...

�
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Nexura är både funktionell och 

snygg. Med sitt nätta hölje med 

svepande linjer smälter den lätt in i 

alla inredningar. Oavsett om den är 

inbyggd, väggmonterad eller står 

på golvet ger enheten en touch 

av elegans till ditt rum. Under sin 

snygga exteriör är enheten späckad 

med förstklassig teknik. Förutom 

att erbjuda värme och kyla samt 

luftrening kombinerar Nexura en 

extrem energieff ektivitet med en 

absolut användarvänlighet.

Snyggt 
vit /

5/
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MILJÖN I 

HJÄRTAT...

MILJÖVÄNLIG TEKNIK

I värmeläge använder Nexura en förnybar energikälla: luft. Det gör den 

mer energieff ektiv än fossilbaserad uppvärmning. Genom att minska 

CO
2
-emissionerna bidrar Daikins värmepumpar till att bevara miljön. 

Invertertekniken varierar också med värmepumpens kompressorhastighet – 

enhetens motor – genom att bara använda den energimängd som behövs för 

att värma upp eller kyla ett rum. På så sätt undviks energiförbrukande starter 

och avstängningar. Förutom att ge stabilare temperaturer kan den här tekniken 

ge energibesparingar på upp till 30 % jämfört med system utan inverter.

�

Luta dig 
tillbaka och 
koppla av /
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KOMFORT ÄR NYCKELN

Luta dig tillbaka och koppla av. Med den lättanvända 

fj ärrkontrollen kan du anpassa rumstemperaturen från fåtöljen. 

En stor bakgrundsbelyst display ger en översikt över enhetens 

driftsläge, och användarvänliga knappar gör det enkelt att nå 

Nexuras inbyggda intelligens. Vill du snabbt värma eller kyla 

rummet? Knappa in kraftfullt läge. Vill du spara energi istället? 

Ställ in timern för att optimalt konditionera ditt rum när som helst 

under dygnet.

7/
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EFFEKTIVITET 

MED EN 

KNAPPTRYCKNING...

Omedelbar 
värme /

�������	�
�����

TYSTNAD ÄR GULD 

VÄRT

Sprudlande konversationer bör 

vara middagsfestens höjdpunkt. 

Det är av den anledningen som 

Nexura fördelar luften så tyst som 

en viskning. Dina gäster ska tappa 

andan av din goda mat och inte 

av ren frisk eller varm luft. Nexuras 

vertikala autoswing-system gör att 

utfl ödesspjällen rör sig upp och ner 

automatiskt, så att fördelningen 

av luft och temperatur blir jämn i 

rummet. 

NJUT AV VÄRMEN

Vad är skönare under en kall 

vinterdag än att njuta i värmen? 

Nexura bidrar till komforten 

genom att stråla ut extra värme 

från sin frontpanel. Denna unika 

egenskap kan aktiveras genom 

att man trycker på "radiant"-

knappen på fj ärrkontrollen.
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SNYGGT 

UTSEENDE

COOL STIL...�

10/
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värme 
och kyla 
förenade /

11/
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1/ SOLFÅNGARE

Solfångare är ett fantastiskt sätt att delvis 

försörja ditt hem. Det fi nns två typer av 

solceller: elektriska och varmvatten.

2 /  VÄRMEPUMPAR

Värmepumpar använder 

omgivningsluften, marken eller vatten för 

att värma eller kyla ditt hus. 

Alternativa 
energikällor/ 
VÄRNA OM FRAMTIDEN 

12/
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ANVÄNDNINGEN AV NATURLIGA ENERGIKÄLLOR FÖR ATT 

ERHÅLLA VÄRME OCH ELEKTRICITET VÄXER I POPULARITET 

ALLT SNABBARE BLAND HUSÄGARE. TEKNIKER MED 

FÖRNYELSEBAR ENERGI SOM VINDKRAFTVERK, SOLFÅNGARE, 

BIOMASSA OCH VÄRMEPUMPAR ERBJUDER ETT ALTERNATIV 

TILL FOSSILA BRÄNSLEN OCH KAN BIDRA TILL ATT MINSKA DIN 

ENERGIKOSTNAD OCH REDUCERA CO
2  
UTSLÄPPET.
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Hämta kraft 
medan solen 
skiner /

ANVÄNDBAR 

ENERGI FRÅN 

SOLENS LJUS

�

14/
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SOLENERGI ÄR I GRUNDEN DEN TEKNIK FÖR ATT ERHÅLLA ANVÄNDNINGSBAR 

ENERGI FRÅN SOLEN DET ÄR INGEN NYHET. VI HAR UTNYTTJAT KRAFTEN FRÅN 

SOLEN FÖR ATT TORKA KLÄDER OCH MAT ELLER FÖR ATT VÄRMA KRANVATTEN 

UNDER TUSENTALS ÅR MEN BARA NYLIGEN HAR VI KUNNAT OMVANDLA 

KRAFTEN TILL ELEKTRICITET.

HUR FUNGERAR DET?

Egentligen är det ganska enkelt.

Solfångare samlar upp energin från

solstrålarna och omvandlar den till

energi. Det fi nns två huvudtyper av

solfångare som använder sig av helt

olika tekniker för att utnyttja energin

från solen:

1/ TERMISKA SOLFÅNGARE:

Dessa solfångare tar upp energin

från solen och omvandlar den till

tappvarmvatten.

2/ ELPRODUCERANDE SOLCELLER,

S.K. PHOTOVOLTAIC:

Dessa solceller omvandlar

solstrålarna direkt till elektricitet.

Solfångarna har inga rörliga delar

och kräver därigenom minimalt

underhåll. Dessutom skapas

elektriciteten utan emissioner och

ljud.

SKAPA VARMVATTEN

Termiska solfångare anslutna till ett

varmvattensystem  kan skapa hälften

av hushållets varmvattenbehov

under året. Allt som behövs är

en solfångare. Ansluten till ditt

varmvattensystem tar den upp

värmen från solen i glasrör och

värmer upp vattnet.

Det fi nns i grunden två typer

av vattenburna solfångare:

aktiva och passiva. Det aktiva

varmvattensystemet är vanligare

och det mest eff ektiva. Det aktiva 

systemet använder sig av en liten

pump för att pumpa upp vattnet

till solfångaren och sedan till

varmvattentanken.

PRODUCERA

ELEKTRICITET

För att producera elektricitet krävs

photovoltaic (PV) solfångare. 

PV-solfångarna består av ett

antal photovoltaic-celler. Dessa

omvandlar solenergi till elektricitet

som kan användas för att användas

i hushållet: kylskåp, glödlampor,

stereo, TV, PC, och liknande.

Solfångarna fi nns i olika typer och

storlekar för att passa ditt behov.

Men vad händer en molnig dag? Tar

det slut på energi? Absolut inte. PV-

celler behöver inte direkt solljus för

att fungera. Det går fortfarande att

producera elektricitet en molnig dag.

Och eftersom ditt PV-system också

är kopplat till det allmänna elnätet

kan du vid behov även ta elektricitet

från det allmänna nätet. Följaktligen

kan du även mata ut den energi

som du inte har behov av till det

allmänna elnätet. Och det är där du

kan dra nytta av solfångaren. Ju mer

elektricitet som du matar ut på den

allmänna elnätet, desto lägre blir din

energikostnad.

15/
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Pumpa in 
värmen /

ÄR DU UTE EFTER 

ALTERNATIV FÖR ATT 

VÄRMA OCH KYLA 

ETT NYTT HUS ELLER 

VILL DU SÄNKA DINA 

ENERGIKOSTNADER? 

SKROTA DEN GAMLA 

OLJEPANNAN ELLER 

GASPANNAN OCH VÄLJ 

ISTÄLLET EN VÄRMEPUMP. 

DITT CO
2
-UTSLÄPP HAR 

REDAN MINSKAT.

VAD ÄR EN 

VÄRMEPUMP 

EGENTLIGEN?

Värmepumpar är mycket 

energieff ektiva med integrerad 

funktion för både värme och 

kyla. De tar upp termisk energi 

från omgivningsluften (luft-luft 

eller luft-vatten värmepumpar), 

vatten (vatten-vatten eller 

vatten-luft värmepumpar) eller 

jorden (jord-luft eller jord-

vatten värmepumpar) och 

"pumpar" in energin till ditt 

hem. Värmepumpcykeln är helt 

reversibel så den kan användas 

för både värme och kyla. 

16/
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Värmepumpar har viss påverkan 

på miljön eftersom de behöver 

elektricitet för att kunna arbeta, men 

den värme som tas upp från marken, 

luften eller vattnet förnyas hela tiden 

på naturlig väg och deras effektivitet 

är upp till 4 gånger högre än de 

uppvärmningssystem som använder 

elektricitet eller fossila bränslen.

 

Värmepumpen är ingen ny teknik, 

den har funnits i många år. Kylar, frysar 

och luftkonditioneringar är vanliga 

exempel på denna teknik. Hos Daikin 

har vi mer än 50 års erfarenhet av 

värmepumpstekniken.  

HUR FUNGERAR DET?

En värmepump är en elektrisk enhet 

som tar upp värme från en källa 

och levererar den till en annan. 

Energiöverföringen sker via ett 

kemiskt ämne kallat "köldmedium" 

som cirkulerar genom två 

värmeväxlare i en förångnings- och 

kondenseringscykel. 

Under den här cykeln överförs 

värmen, i kylläget, från en inomhusyta 

till utomhusluften vilket kyler ner ytan 

i fråga. På samma sätt kan värmen 

pumpas in från utomhusluften 

och användas för att värma upp 

inomhusytor.

 

Eftersom marken och utomhusluften 

alltid innehåller viss värme kan 

värmepumpen ta upp värme och 

leverera den till ett hus även under 

kalla vinterdagar. I själva verket, 

innehåller luft vid –18°C cirka 85% av 

den värme som luften har vid 21°C.

 

1/ Värmepumpar är mycket mer energieffektiva 

är jämförbara fossilbränslesystem.

2/ Luft-luft eller luft-vatten värmepumpar 

använder sig av förnyelsebar energi: den värme 

som finns i omgivningsluften. 

3/ Genom att pumpa den uppvärmda luften 

till ditt hem levererar Daikins värmepumpar 

fyra gånger mer uppvärmningsenergi än de 

konsumerar. De behöver bara en enhet av 

elektricitet för att pumpa 3 till 5 gånger den 

mängden av förnyelsebar energi till ditt hem. 

4/ De kan reducera din energikostnad med mer 

än 30% i jämförelse med en oljepanna och cirka 

20% i jämförelse med en gaspanna.

5/ En luftvärmepump tar upp värme från 

utomhusluften på samma sätt som ett kylskåp tar 

upp värme från dess förvaringsutrymme. Det kan 

ta upp värme från luften även om temperaturen 

utomhus är så låg som –25°C.

Snabba fakta / 

17/
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OBIS EXPLIBUS. PARIBUSCILLA 

QUI CON EXPLIBUS ET A ET AUT 

LITAE OMMOLORUM CUPTIUS 

ATQUIS NIMUS, INUMQUI AS NE 

VOLENT EXERO VOLLABORUME 

MA EXERRO BLAUT VELEST, ALIT 

OPTASIMUSAM ALIT BUS RAT EST, 

INTIS NOSA PRO DE NOBIT FACE-

ARUM AS PLIQUODIAM VOLORE 

QUIATUR, NUS ULLORERIAS AS ET 

OFFICIDUCI DOLUPTA TAQUIDE 

NIENIT.

Skidorter
Design med 
balans /

18/
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En autentisk plats där alla kommer att hitta 

lugnet och återfå sin naturliga balans. Och 

detta tack vare de ädla, lokala material 

som har bildat en oskiljaktig del av den här 

platsen i århundraden. Samtidigt som de 

väcker dina sinnen: läder från fj ällkor, lärk och 

almträd från de skogar som täcker de branta 

bergssluttningar med en vinterrock av grönt. 

Ingen design för designens skull, utan helt 

enkelt vacker komfort. 

En fantastisk blandning av minimalistiska 

linjer och fl uffi  ga kuddar, en känsla av 

välbefi nnande för svidande ögon och en trött 

rygg. Naturliga nyanser anger tonen, men 

markeras av en varm röd accent och en vågad 

texturerad tapet som ser tillknycklad ut. Inga 

kostnader eller arbete har sparats så att du kan 

återfå din själsmässiga balans.  www.mavida.at

Mavida / Balance 
Hotel & Spa

VISSA HOTELL BEHÖVER INTE EN EXTERIÖR MED 

GLAMOUR OCH GLITTER, DET SÖKER EFTER 

NÅGONTING DJUPARE. MAVIDA BALANCE 

HOTEL & SPA, FÖRRESTEN INTE DET FÖRSTA 

DESIGNHOTELLET I ZELL AM SEE, ÄR EN PLATS DÄR 

DET INRE VÄLBEFINNANDET TAR ÖVERHANDEN 

ÖVER FÄRGEN PÅ DIN VÄSKA.

19/
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Madlein Hotel /

20/
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mjukt mot varandra för en fantastisk eff ekt. Trädgårdarna lutar sig mot majestätiska

berg täckta i gran och den traditionella bastustugan med ett renhuvud med horn

lämnar inte något tvivel över att detta hotell inte har övergett sin alpina rötter trots sin

stora Zen-atmosfär.

www.madlein.com

21/

ZEN-DESIGN

Denna fi losofi  kring harmoni har 

tillämpats med stor framgång

vid utformningen av rummen.

Färgscheman och de material

som är typiska för resten

av hotellet upprepas för att

säkerställa en total harmonisk 

kontinuitet. När det gäller

färger har designers gått ett

steg längre. Skarpa kontraster

utmanar undermedvetet

sinnena för alla gäster (varmt

och kallt, hårt och slätt och ljust

och mörkt), fl yttar gränserna. 

Kontraster kan också hittas i

Zen-trädgården, där den vackert

krattade grusterrassen och en

och annan sten ställs grovt och

ECPSV11-041.pdf   23 14/03/2011   14:57:19



Pergola Residence /

22/

Visste du att...

Daikin har installerat ett antal 

övervakningsplatser i Europa 

för sina värmepumpsystem. 

Hög tillfredsställelse har 

uppnåtts med ökad komfort, 

stabil inomhustemperatur, låg 

energiförbrukning och alltid 

varmvatten tillgängligt…

oavsett väderförhållandena på 

observationsplatsen.
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ETT MYSIGT KRYPIN 

I SYDTYROLEN

Alla tjusningar som i en villa men

med hotellservice. En plats som du

vill dela med ett litet antal utvalda

personer. Ingen glittrande designad

byggnad som dominerar över

dalens prakt. I Pergola Residence

sätter diskretion tonen för att inte

förringa skönheten i landskapet.

Konstruktionen av pergolan

verkar vara en nonchalant del av

bergskedjan som den lutar sig

mot och tack vare användning av

material har den en nästan osynlig

närvaro. Detta är inte ett hotell som

måste ses, utan en plats som tyst vill

smälta in utan mängder av ståhej i

sin miljö. Från vinstockarnas rankor

som klättrar över terrasserna, över

de olika naturmaterial till subtila

mossiga tak, allting andas renhet. 

Landskapet håller sakta men säkert på att bli en del av Pergola Residence och 

de två är oupplösligt bundna till varandra. 

www.pergola-residence.it

23/
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DET ÄR INTE SPECIELLT SVÅRT ATT SPARA 

ENERGI. ALLT SOM BEHÖVS ÄR EN LITEN 

ATTITYDFÖRÄNDRING. HÄR ÄR VÅRA 

10 BÄSTA TIPS.

Energibesparingstips /

9/

6/

1/

AV

2/

SPARA IDAG 

FÖR ATT SPARA I 

MORGON

�
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Kortsiktigt / Långsiktigt /

1/ STÄNG AV
Släck alltid lamporna när du lämnar ett rum. 

Lämna inte apparater i standby-läge eftersom de 

kan förbruka över 25% av den energi som de gör 

om de står på. 

2/ ÅTGÄRDA DROPP
Att låta varmvatten droppa under en vecka kan 

ge tillräckligt med varmvatten för att fylla halva 

badkaret, så åtgärda droppande kranar och se till 

att de är ordentligt avstängda.

3/ VRID NER TERMOSTATEN
Du kan tjäna upp till 10 % genom att sänka 

rumstemperaturen 1 °C. 

4/ HÅLL KVAR VÄRMEN 

INOMHUS
Om du tillbringar mesta delen av din tid i ett rum 

bör du har dörren till rummet stängt. Dra för dina 

gardiner vid skymning för att hindra att värmen 

går ut genom fönstren och kontrollera så att det 

inte drar runt fönster och dörrar.

5/ FYLL UPP 
Fyll upp tvättmaskin, torktumlare eller diskmaskin: 

en full maskin använder mindre energi än två 

halvfulla.

6/ DUSCHA
Du förbrukar mindre energi med att duscha än att 

bada. En femminutersdusch använder i medeltal 

30 liter vatten att jämföra med 80 liter för ett 

halvfullt badkar. 

7/ ENKEL UPPVÄRMNING
Se till att din värmepump är helt fylld med 

köldmedie så att den arbetar eff ektivt.

8/ GÅ ÖVER TILL 

SOLENERGI
Solfångare är en form av förnyelsebar energi 

som passar nästan alla. Även i molnigt 

väder kan en viss mängd solenergi fångas 

in. Det fi nns två typer av solceller: elektriska 

och varmvatten. Ett bra solfångarsystem 

för varmvatten kan exempelvis ge ett 

medelhushåll cirka hälften av sitt årliga 

behov av varmvatten.

9/ ISOLERA
75 % av hemmen förlorar energi på 

grund av otillräcklig isolering. Det är ett 

kostnadseff ektivt sätt att isolera ditt hem för 

att hålla nere energikostnaderna. 

10/ UPPGRADERA DIN 

VARMVATTENBEREDARE
Gamla varmvattenberedare är mindre 

eff ektiva i hushållet och det kan öka 

energiförlusterna och energikostnaderna. En 

A-klassad varmvattenberedare ger märkbara 

energibesparingar.

25/
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passiva 
hus /

I ETT 

LUFTTÄTT 

SKAL

�

26/
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ETT SNYGGT RADHUS I OSTEND, EN AV BELGIENS KUSTSTÄDER. FRÅN 

UTSIDAN SER MAN INGENTING OVANLIGT MEN HUSET I SIG ÄR EN DEL AV 

EN REVOLUTION I BYGGNADSKONSTRUKTION: DET FINNS INGA DRAG, INGA 

KALLA KLINKERGOLV, INGET KURA IHOP SIG UNDER TÄCKET TILLS KAMINEN 

KICKAR IN. I SJÄLVA VERKET FINNS DET INGEN KAMIN. 

ser till att luften inne i huset förblir ren 

och fräsch. Värmeåtervinningsfläktar 

ger cirkulation och byter unken luft 

ut med varm inkommande kall luft. 

Effektiviteten på detta byte? Cirka 90 

procent!

Inomhus känns ett passivt hus lite 

annorlunda i jämförelse med ett 

konventionellt hus. Det finns en sorts 

enhetlighet av luft och temperatur i 

hela huset. Golven är inte kalla och 

det är inte väggarna heller. De har 

ungefär samma temperatur som den 

omgivande luften. Väggarna är prydda 

med stegvisa kanaler som släpper in 

den dyrbara rena luften. När du tittar 

på fönstren ser du lager med glas och 

gas samt noggranna tätningar utefter 

kanterna.

ETT TYSKT KONCEPT

Det första passiva hemmet byggdes i 

Darmstadt in 1991 av Wolfgang Feist, 

en lokal fysiker. Dr Feists ursprungliga 

passiva hus – en fyrkantig vit byggnad 

med fyra lägenheter – och med 

ett utseende som ett vetenskapligt 

projekt. Men nya passiva hus byggs 

i många olika stilar och former. Det 

finns nuförtiden cirka 15000 av dem 

runt om i världen och den största 

delen byggs i tysktalande länder och i 

Skandinavien.

VAD ÄR ETT PASSIVT 

HUS?

Ett passivt hus är inte en arkitektonisk 

stil utan en integrerad process av 

miljövärnande byggnadsprocesser. 

De använder ultratjock isolering 

och komplexa dörrar och fönster. 

Arkitekten skapar ett hem inneslutet i 

en lufttät skal, så att knappast någon 

värme försvinner eller kall sipprar i. 

Detta innebär att ett passivt hus kan 

värmas, inte bara av solen utan också 

av värmen från apparater och till och 

med från de boendes kroppar. Ett 

sinnrikt centralt ventilationssystem 

I Stefaan Dendoovens hem finns det 

inget traditionellt uppvärmningssystem 

och inga radiatorer. Även under de 

kallaste nätterna får herr Dendoovens 

nya passiva hus all värme och 

varmvatten som behövs från samma 

mängd energi som behövs för att värma 

ett strykjärn. ”Det är inga problem att 

hålla en bekväm temperatur under 

vintern. Det är svårare att hindra att 

huset värms upp under sommaren” 

säger Stefaan Dendooven.

27/
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PASSIVA 

HUS

�

PLACERING OCH STORLEK 

ÄR NYCKELN

Med det fi nns fortfarande utmaningar till 

bredare anpassning av konceptet. Eftersom ett 

framgångsrikt passivt hus kräver interaktion 

mellan byggnaden, solen och klimatet så 

måste arkitekter vara noggranna med valet 

av plats. Uppvärmning av ett passivt hus 

kanske inte fungerar i en skuggig dal uppe 

bland bergen eller på en gata som inte 

är vänd åt söder. Forskare undersöker om 

konceptet fungerar i varmare klimat – där en 

värmeväxlare kan användas på omvänt sätt för 

att hålla kall luft inne och varm luft ute.

Och de som vill bygga herrgårdar som passiva 

hus kan bli besvikna. Kompakta former är enklare 

att täta, medan större hem är svårare att isolera 

och värma De fl esta passiva hus är cirka 

47 kvadratmeter per person, ett bekvämt och 

inte dyrt levnadsutrymme.

Det fi nns också fi nansiella hinder för att bygga 

ett passivt hus. Det kostar exempelvis 

10 till 15 procent mer att installera alla 

energieff ektiva funktioner. Stefaan Dendooven 

och hans familj valde medvetet att bygga 

ett passivt hus. ”Min fru Tine fi ck lära sig om 

passiva hus när hon arbetade i Tyskland och 

hon tände omedelbart på konceptet. Det 

gjorde även jag. Det stämmer att passiva hus är 

dyrare att bygga men avkastningen är utmärkt. 

Jag gläds åt min obefi ntliga värmeräkning, 

speciellt nu med de riskabla energipriser som 

vi ser nu.”

28/
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PASSIVA HUS KRÄVER INTERAKTION 

MELLAN BYGGNADEN; SOLEN OCH 

KLIMATET.

29/

Visste du att...

värmepumpar är för närvarande 

den mest avancerade 

tekniken som används i hem 

och i byggnader med låg 

energiförbrukning.
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EN PERSONS AVFALL ÄR EN 

ANNAN PERSONS SKATT. 

SOM I ALLA KLYSCHOR, 

FINNS DET EN UNS AV 

SANNING I DEM. NÅGRA AV 

DE MEST ÖVERTYGANDE 

OCH KREATIVA VERK HAR 

FÖTTS AV DE ENKLASTE OCH 

MEST FÖREKOMMANDE 

AV MATERIAL: SKRÄP. 

SKRÄPHÄNGIVNA 

KONSTNÄRER FRÅN HELA 

VÄRLDEN KAN HA HAFT EN 

LIKNANDE UTGÅNGSPUNKT 

MEN HAR LYCKATS SKAPA EN 

INSPIRERANDE VARIATION 

AV KONST OCH MODE FRÅN 

ÖVERGIVET SKRÄP.

Återvunnen

konst /
30/

3/
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4/ PERSONER MED 

SKRÄP SOM KONST
Dessa oförglömliga "skräppersoner" har 

prytt gator i många av världens större 

städer. Det tog den tyske artisten HA 

Schult sex månader och 30 assistenter för 

att skapa dessa underliga skulpturer från 

hopknycklade burkar, datorkomponenter 

och i stort sett allt annat som han kunde 

hitta för att sätta ihop dem.

4/

1/

31/

1/ BURKLOCKSVÄSKA?
Vem säger att burklock och väskor inte kan 

kombineras? Dessa snygga modeller är 

handgjorda vid Escama Studio i Brasilien.

2/ SITT PÅ GAMLA 

NYHETER
Charles Kaizin i Belgien tog tidningspapper 

och limmade, packade och komprimerade 

dem till en bänk som är lika stark som trä.

3/ FLASKMUGG
Kaisin arbetade också med tomfl askor. Varje 

fl aska är kapad och slipad för att få fram en 

mugg. Grön och brun är ursprungsfärgerna 

på tomfl askorna.

2/
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Daikins värld av 
förträffl  ighet / 

DAIKIN HAR 

UPPRÄTTHÅLLIT 

EN INNOVATIV 

INSTÄLLNING 

OCH EN 

PIONJÄRMÄSSIG 

ANDA

Ända från sina tidiga dagar med den 

japanske grundaren Akira Yamada, 

har Daikin upprätthållit en innovativ 

inställning och en pionjärmässig 

anda och strävat efter att skapa bättre 

och mer energieff ektiva produkter. 

Daikin har varit aktiva inom kylning, 

lufkonditionering och värmepumpar 

ända sedan 30-talet när dess forskning 

tog fram köldmedier för kylskåp sedan 

dess framkomst 1924. Daikin har 

kontinuerligt vidgat sina horisonter: 

geografi skt, tekniskt och kulturellt inom 

luftkonditionering. Värmepumpsbaserade 

luftkonditioneringar introducerades 

under tidigt 50-tal. Efter att ha bemästrat 

tekniken att producera alla mekaniska, 

elektroniska, hydrauliska och kemiska 

komponenter i egen regi, kvarstår Daikins 

betoning på kvalitet och FoU.  

�

32/
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SEDAN FÖRETAGET BILDADES 1924, HAR DAIKIN 

SOM TILLVERKARE AV LUFTKONDITIONERING 

OCH VÄRMEPUMPAR KONTINUERLIGT VIDGAT 

VID HORISONT: GEOGRAFISKT, TEKNISKT OCH 

KULTURELLT.
UTMÄRKELSER

Under sin historia har Daikins många världsnyheter 

och tekniska innovationer blivit belönad för sina 

tekniska och miljömässiga framsteg.  De senaste 

utmärkelserna innefattar:

VRV® 
Daikins ultimata teknik inom klimatkomfort och 

energieff ektivitet för små till stora kontor, hotell och 

andra kommersiella lokaler GREEN APPLE ENVIRONMENTAL 

AWARD (STORBRITANNIEN, 2006)

URURU SARARA 
Bostadsuppdelad luftkonditionering för befuktning, 

avfuktning, ventilation, uppvärmning och kylning 

HOME APPLIANCE ENVIRONMENTAL PRIZE (JAPAN, 2006) ENEO D’OR 

(FRANKRIKE, 2006) ECO HITECH AWARD (ITALIEN, 2007)

UX
Värmepumpsbaserad bostadsluftkonditionering för 

värme, kyla och rening HVAC&R TECHNICAL INNOVATION 

AWARDS (ITALIEN, 2007) NAN ARQUITECTURA Y CONSTRUCCIÓN 

AWARDS (SPANIEN, 2007) GOOD DESIGN AWARD (2004)

DAIKIN ALTHERMA 
Luft-vatten värmepump i bostäder för uppvärmning 

och tappvarmvatten GOLDEN INSTALLER AWARD (POLEN, 

2007)

CONVENI-PACK 
Totallösning för värme, kyla och luftkonditionering 

för mindre butiker ENVIRONMENTAL PRODUCT OF THE YEAR 

COOLING INDUSTRY AWARDS (STORBRITANNIEN, 2007)

DAIKIN EMURA
Luftkonditionering med en anmärkningsvärd 

blandning av design och förträffl  ighet IF PRODUCT 

DESIGN AWARD ( EU, 2010)REDDOT DESIGN AWARD HONOURABLE 

MENTION ( EU, 2010)

FÖR MER INFORMATION OM DAIKINS 

HUVUDKONTOR OCH DOTTERBOLAG KAN 

DU GÅ IN PÅ WWW.DAIKIN.EU

MILJÖOMSORG ROTAD 

I FÖRETAGSKULTUREN

Som ett japanskt företag är 

omsorg om miljön djupt rotad i 

Daikins företagskultur. Under 1998 

implementerade företaget ett s.k. 

Environmental Management System 

(miljöstyrsystem) i syfte att minska 

miljöpåverkan genom att följa den 

internationella standarden ISO 14001. 

Under 2002 introducerade Daikin en 

miljösymbol med sin slogan ”In all 

of us, a green heart”.  Denna symbol 

visar jorden som ett grönt hjärta, och 

påminner alla som jobbar på Daikin 

– på alla nivåer i företaget – att det är 

deras moraliska skyldighet att alltid 

agera med planetens framtid i åtanke. 

Införandet av värmepumpbaserade 

värmesystem i bostäder har inneburit 

en ny era av miljöprestanda: 

genom att utvinna energi från den 

omgivande luften, är det nu möjligt 

att sänka energikostnaderna – och 

CO
2
-emissionerna – med 30 % till 

50 % i jämförelse med gas eller 

oljebrännare. 

VÄRLSDFRÄMST TEKNIK

Daikin är märket bakom ett antal nya 

produkter som är först ut på marknaden 

i världen, exempelvis VRV® under 

1982. Daikins VRV®-system cirkulerar 

bara den mängd köldmedium som 

behövs – därav namnet ”Variable 

Refrigerant Volume” – så att olika 

rum kan samtidigt njuta av olika 

temperaturer. Andra produkter som är 

världsnyheter är Ururu Sarara, den 

första luftkonditioneringsenheten 

med ”splitsystem” som kan befukta 

och avfukta utan någon extern 

källa, samt Daikin Altherma, 

Daikins revolutionerande 

ultraeff ektiva värmepumpsbaserade 

uppvärmningssystem.
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DET BÄSTA AV TVÅ VÄRLDAR
* 

FÖRENADE

Nya 

Elegansen med uppvärmning* och kylning

Njut av den fantastiska fördelarna med Nexura, en ny generation i elegant designad, 

energieff ektiv och bekväm VÄRME OCH KYLA -enheter för golvstående applikationer. 

Upplev hur Nexura ger överväldigande komfort i ditt hem med maximal brusreducering 

och en reducerad luftfl öde. Och hur dess UTSTRÅLANDE frontpanel säkerställer SNABB 

VÄRME på ett ögonblick. Nexura, den ultimata balansen mellan bländande elegans, 

intelligent teknik och eff ektivitet som du kan njuta av alla dagar.

strålnings-
värme
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