
Svarta ventilationsprodukter



Benämning Dim.
Utv. 
dim.

Ant. st  
per 
kart. Art. nr. GTIN

Invändig ventil Aero 100V2, svart Ø100 153x162 4 118515 *7023671185152*

Invändig ventil Aero 125, svart Ø125 180x180 3 118514 *7023671185145*

Klaffventil, svart 150x150 178x178 10 118510 *7023671185107*

Tilluftsventil Ø100 plast, svart Ø100 Ø145 4 117759 *7023671177614*

Tilluftsventil Ø125 plast, svart Ø125 Ø160 4 117760 *7023671177621*

Frånluftsventil Ø100 plast, svart Ø100 Ø145 4 117761 *7023671177614*

Frånluftsventil Ø125 plast, svart Ø125 Ø160 4 117762 *7023671177621*
Överströmningsgaller metall, svart 
Mått för håltagning 370x45 mm

400x60 400x60 6 118521 *7023671185213*
Överströmningsgaller metall, svart 
Mått för håltagning 570x85 mm

600x100 600x100 6 118522 *7023671185220*

Frontlist för Fondue/Tradition, svart 1 118458 *7023671184582*
Suguttag plast 
för centraldammsugare, svart Ø51 79x123 1 118512 *7023671185121*
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Benämning Dim.
Utv. 
dim.

Ant. st  
per 
kart. Art. nr. GTIN

Stormkåpa med stos Aero 100V2, 
svart 

Ø100 155x163 4 118516 *7023671185169*
Stormkåpa med stos Aero 125, 
svart 

Ø125 180x180 3 118457 *7023671184575*

Jalusigaller med stos 100KV2, svart Ø100 130x130 6 117144 *7023671171445*

Jalusigaller med stos 125 K, svart Ø125 180x180 6 118513 *7023671185138*

Galler med nippel stål, svart Ø100 130x150 5 118517 *7023671185176*

Galler med nippel stål, svart Ø125 180x200 5 118518 *7023671185183*

Galler, rund, m.stos Ø100 stål, svart Ø100 Ø125 5 118523 *7023671185237*

Galler, rund, m.stos Ø125 stål, svart Ø125 Ø150 5 118524 *7023671185244*
Ventilatorventil 125 med kåpa och 
spjäll, svart

Ø125 181x162 4 118519 *7023671185190*
Ventilatorventil 150 med kåpa och 
spjäll, svart

Ø150 181x162 4 118520 *7023671185206*
Lamellventil MW 100 m. rund stos, 
svart Ø100 193x188 6 118454 *7023671184544*
Lamellventil MW 125 m. rund stos, 
svart Ø125 156x151 6 118455 *7023671184551*
Utblåsningsventil med klaff  
för centraldammsugare, svart Ø51 90x116 1 118511 *7023671185114*
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Telefon 010-209 86 00 
info@flexit.se

Kontaktinformation

Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har 
levererat ventilationslösningar till bostäder i mer än 40 år. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra 
inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.
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Följ oss på

Läs mer om 
våra produkter
på www.flexit.se

BLACK
Snygga installationer
Idag ställer vi krav på snygga installationer. En svart ventilationsprodukt 
från Flexit ger det lilla extra - både för dig och din bostad.

Vi tillbringar 90% av vår tid inomhus. Luften vi andas in är viktig för vår hälsa och 
vårt välbefinnande. Det är därför viktigt med bra ventilation som ger ett hälsosamt 
inomhusklimat. Syftet med ventilation är att avlägsna föroreningar i luften som t.ex. 
dammpartiklar, avgaser och fukt och att tillföra frisk och ren luft.

Varför är luft, ventilation och inneklimat viktigt?

Bra ventilation gör det  möjligt för  

alla, att leva i en sund inomhusmiljö,  

då den hjälper mot:

• Allergiframkallande damm och  

pollenföroreningar

• Kostsamma fukt-, svamp- och 

mögelföroreningar

• Belastande oljud och miljögaser

• Cancerframkallande radon- 

föroreningar

• Skadligt damm och förorenad luft

• Drag och energiförluster


