
 

Skötselråd/för boende i Brf Tallstigen 2 

 

                                   Tilluftsdon Fresh 90 innehåller 1 st. filter som bör bytas årligen. 

                                         Detta är något som varje borättsägare beställer och byter själv. 

                                        Filtret kan köpas genom bygghandeln t.ex. Bauhaus. 

                                        Varje hus har 8 st. filter (gäller både radhus och grändhus) 

 

Vägledande information 

Vid leveransen av våra hus så är varje tilluftsdon försett med ett s.k. ”Miljöfilter”.                                   

Ett filter med extremt hög avskiljningsgrad. Används i kombination med standardfiltret.                   

Har elektroniskt laddade fibrer som fungerar som en magnet. Filtrerar effektivt 

trafikavgaser, bakterier, virus mm. Effektiviteten medför snabb igensättning, därför bör 

byte ske med jämna mellanrum. Detta miljöfilter kan alltså inte rengöras utan måste 

bytas ut och är det bästa - men samtidigt den dyraste varianten av filter att använda.                                                                        

Korrekt benämning är: Miljöfilter Fresh 193276.                                                                                              

Miljöfilter lagerför inte t.ex. Bauhaus - utan det blir då en beställningsvara.                                                           

Finns det då något alternativ? Jo, det finns faktiskt två alternativ.  

Går man ner ett steg gällande tätheten på filtret så blir det ett s.k. ”Pollenfilter”.  

Ett filter som effektivt tar bort pollen mm. Används där allergiker eller andra 

känsliga personer vistas. Är tillverkat av syntetfibrer.                                              

Pollenfilter kan inte heller rengöras utan måste bytas ut en gång årligen.                                                                                                                             

Pollenfilter lagerför bl.a. Bauhaus. Förpackning med 3 st. filter kostar idag ca 79 kr.                                  

Korrekt benämning är: Pollenfilter Fresh 193002                                                                                                                                                                                 

Går man ner ett steg till så blir det ett s.k. ”Standardfilter”.                                                                                  

Ett damm och insektsfilter - tillverkat av skummad polyuretan.                                           

Standardfiltret kan däremot rengöras (tvättas försiktigt i ljummet vatten).                                                         

Även detta lagerför Bauhaus. Förpackning med 3 st. filter kostar idag ca 65 kr.                                        

Korrekt benämning är: Standardfilter Fresh 193000 

               

Resumé:                                                                                                                                                            

Styrelsen lägger inga värderingar i vilken typ av filter som varje borättsägare vill använda.             

Däremot så rekommenderar vi filterbyte en gång årligen av både miljö och hälsoskäl.                        

Väljer du att använda standardfiltret så bör rengöring/tvättning ske 2-3 gånger/ år. 
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