
”fuktigheten har blitt redusert 
betydelig”
  - Frank, Risør

”Den har fungert svært bra”
  - Sigbjørn, Stavanger

”Veldig fornøyd med resultatet. Holder 
luftfuktigheten på et akseptabelt nivå”
   - Peter, Langesund

”Utrolig forandring, meget god effekt. 
Anbefales på det sterkeste”
           - Brynjulf, Nes i Ådal

”Den har gått i flere år uten problemer. 
Slått seg på ved relativ fuktighet > 55%.”
         - Fredrik, Fredrikstad

”Veldig fornøyd. Fungerer bra.”
   - Rune, Rasta

”Veldig fornøyd. God service og svar på 
spørsmål før kjøp. Jeg har overbevist to 
venner som har kjøpt egne avfuktere fra 
F-Tech.”
   - Karl, Stavanger

”Meget fornøyd, kjellerlukten er praktisk 
talt borte. Veldig enkel å montere.”
   - Tom, Mosjøen

”Super fornøyd - fukten er borte.”
   - Eli, Bergen

”Ja mye bedre, nå tørker vi klær i 
kjelleren.”
  - Brede, Brumunddal

”Er veldig fornøyd med resultatet. Opp-
bevarer nå både klær og verktøy i gara-
sjen uten problemer. Strålende produkt”
        - Are, Bergen

”Meget fornøyd.”
   - Tom, Grua

”Fornøyd, men hadde trodd den skulle 
klare å holde det enda litt tørrere. Har 
hatt avfukteren i ca. 2.5 år, og den har 
gått i overkant av 16000 timer.
Hadde nok kjøpt modellen som var hak-
ket større om jeg hadde kjøpt i dag.”
       - Sten, Bergen

”Super fornøyd. Fungerer helt og holdent 
som lovet. Flott produkt. Garasjen er tørr 
og fin.”
   - André, Refvik

”Ja, den har fungert utmerket.”
  - Johnny, Akershus

”Meget fornøyd!”
  - Helge, Asker

”Har blitt en helt annen kjeller. Kjeller-
lukt er borte og fukt og saltutslag også. 
Veldig godt fornøyd med resultatet.”
            - Hans, Hønefoss

”Ja fornøyd, men syns den ”går” litt 
mye.”
            - Kenneth, Bergen

” Veldig fornøyd, jeg har i lengre tid 
hatt en skybasert måler (temp/ fuktig-
het) og her vises resultatet både før og 
etter installasjonen. Har en % på 60 
mot 90 tidligere.”
            - Christian, Vetsby

” Veldig fornøyd Fuktigheten på som-
mer var ca. 65. Nå er avfukteren 
innstilt på 48 Den går ved mellomrom 
og holder kjelleren tørr.”
            - Ole, Sarpsborg

”veldig fornøyd. Både med virkning og 
kvalitet på produktet.”
   - Bjørn, Bardufoss

” Ja, betydelig bedre kvalitet på luften 
og en mer anvennelig kjeller. Hyggelig 
handel og et godt produkt!”
   - Jan, Krokeide

”Fantastisk. Kjelleren er som ny. Har testet 
klær og bøker åpent i 6 år. Ingen lukt. 
Utrolig kraftig produkt. Gjør at jeg sover 
godt om natten i visshet om at eiendelene 
mine er trygge i kjelleren.”
   - Thomas, Bergen

”Beste løsning for dobbel garasje med 
ting som også lagres der”
   - Leif, Oslo

”Veldig fornøyd, tok to dager så 
var lukt borte”
   - Stian, Råholt

”Kjempefornøyd, kjelleren er helt 
tørr nå.”
      - Lene, Bergen

”Så langt, veldig fornøyd.  Fukt% 
redusert fra 80 til 60 på en uke !!!!! 
Enkel montasje, rask virkning”
         - Tom, Modum

”Super fornøyd. Tørr og fin kjeller, kan 
bruke den uten å tenke på fukt og krypdyr. 
Kan anbefales. Fikk proff veiledning av en 
flink selger som virkelig hadde peiling på 
dette”
         - Kjell, Osterøy

”Svært fornøyd. Kan nå bruke kjelleren 
til oppbevaring av hva det skulle være.”
   - Per, Bergen

” Svært fornøyd med både produkt og 
service.”
   - Linda, Bergen

” Ser klar forbedring”
  - Daniel, Stanghelle

” Svært godt fornøyd!”
  - Erik, Gaustablikk

” 100% fornøyd”
  - Jostein, Fjell

”Super! har gjort klima mye bedre i kjel-
leren:)”
   - Stig, Halden

”Godt fornøyd med luftfuktighetem, 
og at ikke fukt på fjellet setter seg i 
konstruksjonen”
     - Wiggo, Bolstadøyri

”den senket fuktigheten med en gang”
   - Thor, Bergen

”veldig fornøyd med produktet. og god 
service fra hyggelige kompetente folk.”
       - Joachim, Porsgrunn

”Veldig fornøyd.  Kjellerlukt, fukt og 
mugg eksisterer ikke lenger.”
   - Knut, Vestfold

”Fått fuktigheten ned, aldri opplevd 
fukt i garasje etter innstallering av av-
fukter. Meget fornøgd med produktet.”
       - Joakim, Sunmøre

”Meget fornøyd. Fuktproblemet er 
eliminert. Svært effektiv og pålitelig.”
   - Børre, Vestby

”Avfukteren hjelper godt. Men har 
ikke løst problemet 100%.”
   - Jane, Østfold

”Avfukteren hjelper godt. Men har 
ikke løst problemet 100%.”
   - Jane, Østfold

”100% fornøyd.”
- Jostein, Fjell kommune

”ja, ser ikke noe til problemene som 
var der før.”
  - Finn, Kristiansand

”Godt fornøyd holder kjelleren fri for 
kjeller lukt tørker opp kjelleren og f
orhindrer salt utslag.”
  - Arild, Nord Trøndelad

”Strålende. Har holdt klær luktfrie 
i 5år.”
  - Thomas, Bergen

”Motorrom i båt med utblåsing bl.a. til 
cabin. Høy luftfuktighet i motorrom om 
sommeren. Veldig fornøyd”
   - John, Asker

”Det ble et veldig godt innemiljø i kjelle-
ren etter installasjon”
        - Kjetil, Fredrikstad

”Meget fornøyd, relativ fuktighet er på 
48-50% hele året og selv pappkartonger 
kan stå der i år etter år. Jeg er blitt F-Tech 
fan.”
       - Petter, Lommedalen

”alle her  i borettslaget er fornøyd, billig 
å installere, bruker lite strøm.”
        - Asbjørn, Bergen

”Ja, men det har tatt lang tid å få til ende-
lig innstillinger pga vanskelige forhold i 
utett avlang krypkjeller med mye fukt og 
lave arbeidshøyder (30 - 50 cm). Viktig 
å installere mest mulig fastmonterte pvc-
rør på tilluftssiden samt hyppige filterskift  
for å maksimere tørkerens kapasitet. God 
telefonsupport og service generelt fra 
hyggelig og kunnskapsrik leverandør. 
Anbefales! ”
   - Wilhelm, Kragerø

”Godt fornøyd, fungerer optimalt 
hos meg”
  - Trond, Brumunddal

”Veldig fornøyd med avfukteren! Uten 
denne hadde kjelleren ikke kunnet brukes 
som lager av tøy og utstyr.”
          - Thor-Erik, Ås

”Hadde trøbbel med første avfukter fra 
dere. Fikk tilsendt ny. 
Men hele kjøpsopplevelsen og service 
fra Magne S var langt utover hva en kun-
ne forvente. Jeg er meget godt fornøyd!”
   - Ståle, Sandefjord

”Veldig bra. Et kjempebra produkt”
  - Svein, Lillehammer

”Svært fornøgd. Kjellaren er i dag 
heilt tørr.”
   - Jostein, Radøy

”Det er som en annen verden, 
veldig bra.”
  - Erik, Strømmen

”Strålande fornøgd. Ingen problem 
etter 3-5 år kontinuerleg drift.”
  - Svein, Vik i Sogn

”Vi er veldig fornøyd med at vi valgte 
F-Tech dryer”
   - Svein, Malvik 

”Har hatt den i bruk i 6 år og er 
storfornøyd”
  - Lasse, Namdalseid

”Ja, eg har fått ein god kjeller, uten lukt 
og fuktighet.
Friskt hus:-)”
   - Rene, Suldal

”Ja, avfukteren virket å være effektiv og 
fungerte bra så lenge vi bodde i enebo-
ligen (fraflyttet i mai 2013)”
       - Oddvar, Drammen

”Kjelleren er helt forandret til det 
bedre etter at avfukteren ble 
innstallert.”
   - Leif, Osterøy

”Fuktigheten i kjelleren varierer nå fra 
50% i det mest tørre rom til 60% i rommet 
hvor avfukteren er installert. Dette klarer 
jeg nå å styre slik at fuktigheten ikke kom-
mer over 60% i noen av rommene. Etter 
litt innkjøring er jeg nå godt fornøyd.”
   - Ove, Brumunddal

”God løsning som koster litt.”
   - Per, Bergen

”Kondens borte, mindre lukt men fortsatt 
mye fukt på fjell”
       - Elisabeth, Nesbyen

”Helt topp”
 - Signe, Troms

”Fornøyd, tørt og fint”
  - Øystein, Ulvik

”Helt topp, kjelleren er luktfri og 
tørr. Kan anbefales”
   - Hans, Sveio

”Ja dette fungerer, er en helt annen 
kjeller. Dette burde vøre standard i hus i 
kjeller”
     - Pål, Borgenhaugen

”Fantastisk resultat”
  - Kjell, Fusa

”Jeg er veldig fornøyd med servicen fra 
dere.”
   - Lars, Lillehammer

”Er kjempefornøgd med avfukter. Har 
fått ei heilt anna hytte. Fått en tørr fin 
kjeller, pluss at hovedetg har fått et heilt 
anna inneklima. Der var også mykje fukt 
og dårlig luft der. Vi var nesten klar til å 
starte graving rundt hytta då vi trudde 
det var dårlig drenering rundt den. Etter 
å ha vært i kontakt med dere installerte vi 
avfukter. Problemet løst :-). Takker”
       - Åge, Vedvik

”jeg er veldig fornøyd. Når har avfukte-
ren gått kontinuerlig i 3 år uten proble-
mer. Det har siden installasjon ikke vært 
fukt problemer i kjelleren. Kjelleren var 
tidligere full av fukt, spesielt på sen-
sommeren, og nesten ingenting kunne 
lagres der uten å risikere skader. Etter 
installasjon av avfukteren ble det plutse-
lig 70 kvm mer tilgjengelig lagringsplass 
i huset. Da en boligmegler var innom for 
en verdivurdering av huset i sammenheng 
med refinansiering av lån etter en større 
oppussing så fortalte megleren at denne 
typen avfukter var Rolls Royce versjonen 
av avfukter løsninger han hadde sett.”
         - Bjørnar, Stavanger

”I aller høyeste grad fornøyd. Jeg har 
for lengst kunnet ta rommet i bruk til 
hva som helst, knusktørt og 
funksjonelt”
   - Inge, Hylkje

” Veldig fornøyd. Lukten er borte 
og kjelleren benyttes nå også som 
ekstra overnattingsrom for gjester”
   - Per, Spania

” Er godt fornøyd med resultatet, har 
tørket opp kjeller på en meget god 
måte”
    - Tom, Sandsli Bergen

” Jeg er strålende fornøyd med avfukter. 
Miljøet i kjelleren er fullstendig forandret. 
Jeg er imponert!”
   - Kim, Trondheim

” super fornøyd noe av det beste jeg 
har kjøpt. Dette er produkt som holder 
kondens problemer borte i kjellarn”
   - Tom, Troms

” Veldig fornøyd ! Holder meget stabil luft 
fuktighet i kjelleren. Lite vedlikehold, bytter 
filtre to ganger i året. Veldig god løsning på 
et problem mange har med gamle hus”
   - Helge, Tyristrand

”Den fungerer som ønsket”
  - Stig, Tønsberg

”Vi er veldig fornøyd med resultatet.
Tørt og fint uten kjellerlukt”
   - Einar, Bergen

” Fornøyd, men den går mer en jeg trod-
de på forhånd” 
   - Torgrim, Birkeland

”God fornøyd. Effektiv. ” 
  - Sigmund, Harstad

F-TECH R I K T I G  F U K T I G H E T

I en undersøkelse fra mai/juni i år har vi fått mange tilbakemeldinger fra våre kunder som 
har fått installert avfukter i hjemmet sitt. Vi er veldig glade for at vi har så fornøyde kunder. 
Vi spurte alle om de var fornøyde med resultatet etter at avfukteren kom på plass, og dette 
var tilbakemeldingen: 


