LindabAiry
LindabAiry
Innovativ
ventilationsventil
Colour, form
and function for fresher air –
valve with
unlimited opportunities
-Innovative
slut medair
kedelige
ventiler

Design og funktion i
perfekt harmoni
Nu kan du skræddersy din ventilation og samtidig forbedre
indeklimaet. Lindab Airy er en strømlinet effektiv
luftventil med ubegrænsede muligheder og det laveste
lydeffektniveau på markedet. Gå ikke ned på stil. Go Airy!
• Enkel montage
• Lavt lydniveau
• Skræddersyet design
• Fem frontvalgmuligheder
• Nem rengøring
• Godt indeklima

Intet synligt støv
- nem rengøring

Farve, form og funktion
Designventilen Lindab Airy passer til alle ventilationssystemer og
luftstrømmen justeres nemt. Gå ikke på kompromis med designet,
når du skal træffe beslutninger om et bedre indeklima.
Go Airy, hvis kun det bedste er godt nok til din bygning.
• Enkel lukkemekanisme
• Passer til eksisterende systemer
• Kan trækkes 5-25 mm ud fra væggen
• Snap on/off-front
• Velegnet til væg- og loftmontering
• Velegnet til indblæsnings- og udblæsningsluft

Sådan tilpasser du Lindab Airy
Vælg mellem fem former, tre fronter og tre størrelser. Uanset hvad du vælger,
passer Lindab Airy til alle ventilationssystemer.
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Vælg frontoverflade
METAL

FARVE

UBEHANDLET

Fremhæv materialet.

Hvid eller farvet?

Hvilket udtryk foretrækker du?

Metalfront.

Pulverlakeret front.

Front med ubehandlet overflade.

• lakeret stål

• hvid RAL 9003

• tapet

• rustfrit stål

• hvid RAL 9010

• maling

• anden RAL-farve

• gør den usynlig
• lav dit eget design

Vælg størrelse

Ø 100 mm

Ø 125 mm

Ø 160 mm

Test det selv!
Besøg www.lindab.dk/airy og prøv forskellige frontpladeformer, farver og
materialer med vores online konfigurator.
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Dimensioner - Lindab Airy ventilhus

Ød
mm

ØD
mm

Lindab Airy ventilhus 100

90

131

Lindab Airy ventilhus 125

114

156

Lindab Airy ventilhus 160

149

191

l
Dimensioner - Lindab Airy frontplade
A

B

Ø 100
Ø 125
Ø 160

Ø 100
A = 140
B = 140
Ø125
A = 165
B = 165
Ø 160
A = 210
B = 210

Ø 100
A = 140
B = 140
Ø25
A = 165
B = 165
Ø 160
A = 210
B = 210

Ø 100
A = 140
B = 140
Ø 125
A = 165
B = 165
Ø 160
A = 210
B = 210

Ø 100
A = 140
B = 210
5
A = 165
B = 248

Ø 100
A = 140
B = 210

A = 210
B = 315

A = 210
B = 315

A = 165
B = 248

Alle mål er i mm

Meget lavt lydniveau med patenteret lydisoleringsplade

200 Pa

100

29 dB(A) LWA

29 dB(A) LWA

28

29 dB(A) LWA

22

Et unikt lydfilter gør Airy til
den mest støjsvage ventil
på markedet

21

27

50

29 dB(A) LWA

Lindab Airy 100
Standardventil 100
TILLUFT 15 l/s

FRALUFT 15 l/s

Nem installation
Lindab Airy passer til alle ventilationssystemer og er velegnet til både
loft- og vægmontering. Den smarte montageløsning gør installationen
hurtig og enkel. Luftmængden kan nemt justeres med en enkelt
handling ved blot at dreje på konussen. Derefter klikker du fronten på.
Så enkelt er det!

16067.02

Hos Lindab er Good Thinking en filosofi, der
styrer os i alt vi gør. Vi arbejder hver dag på at
skabe et sundt indeklima og forenkle opførelsen af
bæredygtige bygninger. Vi stræber efter at designe
brugervenlige, innovative produkter og løsninger
og sikre en effektiv logistik og tilgængelighed. Vi
forsøger hele tiden at optimere vores virksomhed,
så vi kan reducere vores aftryk på miljøet og klimaet.
Det gør vi ved at udvikle nye metoder til produktion
af vores produkter og løsninger med brug af et
minimum af energi og naturlige ressourcer og
derved mindske de negative konsekvenser for
miljøet. Vi anvender stål i vores produktion, og
stål er et af få materialer, der kan genanvendes et
uendeligt antal gange, uden at dets egenskaber går
tabt. Det medfører et lavere CO -udslip i naturen og
2

et mindre energispild.

Vi forenkler byggeriet

www.lindab.dk

