
 

Davenka udfører alle former for ventilation og udsugning tilpasset de faktiske behov 
og bygningsmæssige forhold. Davenka tilbyder komplette løsninger fra opmåling og 
projektering til produktion og montage. Der er en serviceorienteret organisation bag, 
som sikrer en fornuftig ordreafvikling og god kommunikation med dig som kunde. 
 

      
 

 

Davenka udfører opgaver inden for blandt andet: 
  

     - Rumventilation og opvarmning 

     - Komfortventilation 

     - Svejseudsugning 

     - Udsugning af udstødningsgas 

     - Slibestøvsudsugning 

     - Udsugning fra rudelimning 

     - Udsugning fra blanderum 

     - Sparteludsugning 

     - Olie- og gasfyr til opvarmning 

     - Rense-/ blandeborde 

     - Filteranlæg 

     - Ventilationsaggregater 

     - Filtervagter/ kontrolanordninger 

     - Serviceeftersyn og filtre 
  

Ventilationsanlæg fra Davenka har lavt energiforbrug, er støjsvage og nemme at ved-
ligeholde. Davenka’s faglige kompetence giver dig tryghed for en optimal løsning.     
 

 

 

 

Inden for ventilation og udsugning udfører Davenka: 
   
     - Projektering, fremstilling og montering af nye anlæg 

     - Ombygninger, reparationer og forbedringer 

     - Optimering af anlæg med hensyn til driftssikkerhed og energiforbrug 

     - Serviceeftersyn efter kvalitetsstyringssystem og salg af filtre  
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Davenka arbejder aktivt med opgaven fra rådgivning i forbindelse med de første tan-
ker om en ny installation til indkøringen af det færdige anlæg. Mange års erfaring 
inden for ventilation og udsugning kombineret med en høj kvalitetsstandard gør, at 
den faglige og håndværksmæssige side er i orden. Vi lægger vægt på også at have 
styr på hele forretningsgangen fra den første kontakt med dig som kunde til den af-
talte ordre er færdiggjort og afleveret. Som en ekstra service har vi døgnvagt for vore 
kunder. 
 

 
 

 
I Davenka bestræber vi os på at udføre kvalitetsarbejde og overholde indgåede afta-
ler. Vore medarbejdere er fagligt blandt de bedste i branchen, og Davenka’s forret-
ningsgange er optimeret for at undgå fejl. 
 
Vi lægger vægt på en høj faglig standard. Derfor arbejder vi også efter et kvalitetssty-
ringssystem, når vi udfører serviceeftersyn, hvilket sikrer, at vi gennemgår alle vitale 
områder i kundens anlæg.  
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Davenka ApS 
Bygmestervej 10 

5600 Faaborg 

Røggasudsugning 

Kvalitet, fleksibilitet, troværdig-

hed og service er nøgleord for 

Davenka.  

Davenka vil fremstå som en seri-

øs leverandør og ønsker at være 

den foretrukne leverandør inden 

for vort forretningsområde.  
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