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Her kan du gå i dybden, hvis du oplever træk – samt få ideer til løsning af problemerne

Tjek Hvad kan være galt? Hvordan kan det løses?

Lukker vinduer og døre tæt? Hvis bagdøren eller nogle vinduer er utætte, kan der opstå træk i hele  butikken. 
Tætning af døre og vinduer kan derfor løse problemet. 

✔

Kommer der træk fra bagbutik/lager? Hvis ikke der er lukket af mellem butik og bagbutik/lager, når porten eller bag
døren er åben, kan der let opstå generende gennemtræk. Husk derfor at lukke 
døren.

Installation af lameller i døråbningen, hurtigporte i lagerporten eller lignende kan 
også være en løsning.

✔

Er ydervæggene og vinduerne kolde? Kolde ydervægge og vinduer kan give fornemmelsen af træk, når man står eller 
sidder tæt på dem. Undersøg om de kan isoleres bedre.

✔

Er der højtsiddende vinduer eller 
ovenlys vinduer?

Højtsiddende vinduer og ovenlysvinduer i taget kan give træk, når luft, der 
afkøles af vinduerne, daler ned. 

Radiatorer under højtsiddende vinduer kan fjerne trækken.

✔

Trækker det fra indgangspartier? Hvis du for eksempel oplever træk ved disken eller udgangskassen så 
 undersøg om disken/kassen kan flyttes, eller om der for eksempel kan sættes 
skærme eller andet inventar op, der kan være med til at skærme af for træk.

I butikker med adgang udefra kan der opstå træk i hele butikken, når dørene 
åbnes. Indretning med vindfang i indgangspartier og/eller installering af et luft
tæppe, der blæser varm luft ned foran indgangsdøren kan være en løsning. 

✔

Trækker det fra ventilationsanlægget? Hvis det trækker fra ventilationsanlægget, bør I undersøge, om indblæsningen 
kan justeres. 

Ved faste arbejdspladser for eksempel kasselinien kan en løsnings også være 
at opsætte en ’himmel’ af for eksempel plexiglas, der hænger over arbejds
stedet og som skærmer af for ventilationens indblæsningen.

✔

Træk - tjek og find løsning


