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mekle yüksek hizmet kalitesi yakalama, yüz-
me havuzlarının havalandırması ve nemden 
arındırılması konusunda Türkiye piyasasında 
Dantherm’in doğru ortağı bulduğuna inanıyo-
ruz. Duru Klima ile işbirliğimiz, Dantherm’in 
Avrupa’da sahip olduğu güçlü pozisyon daha 
da güçlendirecektir. 

Havuz İklimlendirmesinde Güvenilir Çözümler
Bizim temel uzmanlık alanımız kapalı yüzme 
havuzlarında iklimlendirme ve nem giderme-
dir. Yüksek nem ve klorin içeren ortam ile sa-
dece içinde bulunan canlıların sağlığı kontrol 
edilmekle kalmaz, aynı zamanda bina yapısı 
üzerindeki olası yoğuşma da önlenmiş olur. 
Bunlara ilave olarak, mümkün olan en düşük 
maliyetli ve verimli sistemin elde edilmesi de 
bir o kadar önemlidir, bu da ciddi uzmanlık ge-
rektiren bir konudur. Yetkili ortağımız Duru Kli-
ma ile birlikte, büyük yüzme havuzlarında, otel 
spa havuzlarında ve geleneksel spor amaçlı 
havuzlarda veya halka açık havuzlarda reka-
betçi ve güvenilir çözümler sunmaktayız. 

Duru Klima; nem alma konusunda uzun yılla-
ra dayanan tecrübemizi ve bilgi birikimimizi 
kullanarak, profesyonel ve eğitimli kadrosuyla 
hem kurulum ve devreye alma, hem de çok 

“Türkiye’de Duru Klima’yı Seçmekle, 
Yüksek Hizmet Kalitesini Bulduğumuza İnanıyoruz”

1958 yılında, temel uzmanlık alanı olarak kapalı yüzme havuzlarında iklimlendirme ve nem giderme üzerine kurulan Dantherm 
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piyasasında güçlü bir pozisyona sahip olan Dantherm Air Handling, 2010 yılında Duru Klima ile birlikte Türkiye’de büyük 
bir pay almayı hedefliyor. Gerek şirketi daha yakından tanımak, gerekse Türkiye temsilcisi olarak Duru Klima’yı seçmekteki 
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Biz, Kophenag Borsasında işlem görmek-
te olan Dantherm A/S grubu içinde faaliyet 
gösteren bir firmayız. Çok amaçlı nem alma 
cihazları (binaların ve komponentlerin korun-
ması, hasar kontrolü, proses için nem alma ve 
konfor şartlarını iyileştirme), özel olarak dizayn 
edilmiş klima santralleri (kapalı yüzme havuz-
ları, konfor ve ev kullanımı amaçlı ) ve mobil 
ısıtma ve soğutma üniteleri konusunda ürün 
ve hizmet sunan Dantherm Air Handling olarak 
ayrıca elektronik cihazlar için nem ve sıcaklık 
kontrolü sağlayan cihazlar-close control (bilgi-
sayar odaları ve telekom endüstrisi), fuel cell 
teknolojisi, sıcak hava ısıtıcıları konusunda da 
ürünlerimiz bulunmaktadır.

Geniş Üretim Programı
Dantherm Air Handling farklı türden ısı geri 
kazanım sistemleri ile donatılmış ve çok çeşitli 
iklimlendirme ve havalandırma ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek modüler ve kompakt havalan-
dırma üniteleri üretmektedir. Uzmanlık alanla-
rımız; yüzme havuzu salonları, ofis binaları, 
oteller, okullar, alışveriş merkezleri, soyunma 
odaları, binalar, restoranlar, ofisler, evlerdir. 
Uzun yıllara dayanan tecrübemiz sayesinde, 
Avrupa yüzme havuzu piyasasında güçlü bir 
pozisyona sahibiz. Büyük su parkları ve büyük 
spor kompleksleri gibi pek çok farklı projeye 
sistem temin etmiş bulunmaktayız. 

“Duru Klima ile, Dantherm’in Avrupa’da sahip 
olduğu güçlü pozisyon daha da güçlenecektir”
Dantherm Air Handling firması için piyasa ile 

“Duru Klima’yı seçmekle yüksek hizmet kalitesi yakalama, yüzme 
havuzlarının havalandırması ve nemden arındırılması konusunda 
Türkiye piyasasında Dantherm’in doğru ortağı bulduğuna 
inanıyoruz. 

ilgili iyi bir bilgi birikimi ve tecrübeye sahip ye-
rel bir temsilci firma ile çalışmak çok önemli. 
Özellikle yüzme havuzlarında nem giderme gibi 
uzmanlık gerektiren bir alanda faaliyet göster-
diğinizde, hem satış, montaj ve devreye alma, 
hem de satış sonrası destek faaliyetlerini yü-
rütebilmeniz için, üniteler ve kontrol sistemle-
rine yönelik profesyonel teknik bilgi ve tecrübe 
sergileyebilmek gereklidir. Duru Klima’yı seç-
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önemli olan satış sonrası destek hizmetlerini 
de yürütecektir. Tüm fonksiyonları tek bir üni-
tede sunan bütün testleri yapıldıktan sonra 
fabrikamızdan çıkan cihazlarımızın kurulum 
işlemi çok kolay bir şekilde gerçekleştirilebil-
mektedir. Aynı kolaylık hizmet ve bakım ala-
nında da mevcuttur.

Enerji Verimli Ürünler
Enerji verimliliği ve çevre konuları giderek artan 
bir şekilde önem kazanmaktadır. Bu konuya ya-
kın zamanda odaklanmaya başlayan Türkiye, 
kendisini bu alanda hızla geliştirmektedir. İklim-
lendirme ve havalandırma ürünlerinin tasarımı, 
geliştirilmesi ve üretimi 50 yılı aşkın süredir Dant-
herm Air Handling’in temel rekabet gücünü teşkil 
etmektedir. Kendinden ısı pompalı havalandırma 
ve nem alma çözümlerimiz, yüksek oranda enerji 
tasarrufu sağlamaktadır. Sunmakta olduğumuz 
dayanıklı üniteler piyasada en yüksek maliyet 
verimliliği sunan ürünlerdir. En düşük oranda ba-
sınç kayıpları, yüksek verimli epoksi kaplı ısı deği-
şim üniteleri, yüksek COP’ye sahip ısı pompaları, 
sağlam komponentler ve talep kontrol stratejisi 
sistemi, maliyetini düşüren faktörlerdir. Ünitele-
rimiz aynı zamanda yüksek kaliteli hava ve talep 
kontrolü de sunmaktadır. 

Bir hava şartlandırma ünitesi tasarla-
mak oldukça karmaşık bir süreçtir ancak 
Dantherm’de bizler bunu sizin için mümkün 
olduğu kadar basitleştirmeye çalıştık. Progra-
mı internet sitemizden indirebilirsiniz: 
www.dantherm-air-handling.com

“Türkiye büyüyen bir pazar”
Biz Türkiye’yi, özellikle yüzme havuzu hava şart-
landırma konusunda, enerji verimli çözümler 
alanında giderek büyüyen bir pazar olarak gör-
mekteyiz. Hedeflerimiz, bu alanda yüksek enerji 
verimliliği sağlayan, güvenilir çözümler sunan ve 

tercih edilen üretici haline gelmektir. Tüm dünya-
da iklim ve karbondioksit emisyonları konusun-
daki artan hassasiyet hem mevcut projelerde 
hem de renovasyon projelerinde enerji tüketimin-
de yapılacak değişikliklerin etkisini ve önemini 
artırmaktadır. Bu sebeple, ekonomik krize rağ-
men, yüzme havuzları gibi yüksek oranda enerji 
tüketen alanlarda ciddi oranda enerji tasarrufu 
fırsatları olduğuna inanıyoruz. Sadece ekonomik 
açıdan bakıldığında bile elde edilen tasarruf ve 
kazanım oldukça cezbedicidir.   

w	 1958 yılında kuruldu.
w		Merkez Ofisi Danimarka’nın Skive kentinde-

dir.
w		Danimarka, İsveç, ABD ve Çin’de üretim te-

sisleri bulunmaktadır.
w		Çalışan sayısı 400 (Dantherm grup toplam 

çalışan sayısı 1500).
w		2008 yılı cirosu 121.000.000 Avro (2008 yılı 

Dantherm grup cirosu 415.000.000 Avro).
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