
Allt för många sadelkammare runt om i Sverige är i dag eluppvärmda. 
Det innebär att både värmekostnaderna och brandrisken är onödigt hög. 
Faktum är att det varje år dör hästar till följd av bränder som enkelt hade 
kunnat undvikas. Därför lanserar IVT Värmepumpar, i samarbete med 
Tobbe Larsson och brandsäkerhetsföretaget Dafo, IVT Stallvärme.

– Vi erbjuder tre kompletta paket som ger lägre värmekostnader och 
en betydligt bättre inomhusmiljö, säger Tommy Forsström, försäljnings-
ansvarig för luft/luftvärmepumpar på IVT.

Paketen innehåller en luft/luftvärmepump och olika brandsäkerhets-
produkter, beroende på vilket paket man väljer. Förra året installerade IVT 
Värmepumpar en luft/luftvärmepump i Tobbe Larssons sadelkammare. 
Nu vill han få fler hästägare att ta samma initiativ.

– Genom att installera en värmepump i sadelkammaren ser man till att 
luften hela tiden rör på sig. Sadlar och läder mår bättre och allt torkar så 
mycket snabbare, säger Tobbe Larsson.

Peter Moll, Key Account Manager på Dafo, tycker att en luft/luftvärme-
pump är ett utmärkt val vid uppvärmning av sadelkammare. Framför allt 
tack vare att värmepumpen endast släpper in varmluft, vilket minimerar 
risken för bränder. 

– Den vanligaste brandorsaken i stall är uppvärmningen och bristfälliga 
elektriska installationer. Har man gamla el-element så är inte frågan om 
det kommer att brinna, utan snarare när det kommer att brinna, säger 
Peter Moll.

Installera trygghet och högre brandsäkerhet
– med IVT Stallvärme

För mer information, kontakta: 
Tommy Forsström, försäljningsansvarig för luft/luftvärmepumpar på 
IVT Värmepumpar.
0140 - 38 43 00, eller tommy.forsstrom@se.bosch.com

IVT har utvecklat och tillverkat värmepumpar i småländska Tranås i över 40 år. Totalt 

finns cirka 330 anställda i verksamheten som år 2013 hade en årsomsättning på 836 

miljoner kronor. IVT:s värmepumpar marknadsförs och säljs i Sverige genom ett rikstäck-

ande nät av specialutbildade återförsäljare och IVT Center. Företaget ägs sedan 2005 av 

Bosch Thermoteknik.

IVT Värmepumpar lanserar ett helt nytt värmekoncept – speciellt framtaget för 
sadelkammare – i samarbete med hästartisten Tobbe Larsson och brandsäkerhets-
företaget Dafo.   

– IVT Stallvärme har gett mig tryggare hästar och framför allt lägre värme-
kostnader, säger Tobbe Larsson.

Pressrelease
Tranås 6 november 2015

IVT Värmepumpars samarbete med Tobbe Larsson 

fortsätter. Nu lanseras IVT Stallvärme, i samverkan  

med brandsäkerhetsföretaget Dafo. 


