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Hei $Etunimi$
Kattotuulettimet yleistyvät kovaa vauhtia. Keräsimme tietopaketin minkälaisia
ratkaisuja on olemassa ja mitä pitää huomioida kattorakenteissa. Tiedotteessa myös
uusi Sirio-tuuletin, joka täydentää kattoon integroitavien mallien valikoimaa.
Falmec oli näyttävästi mukana Milanossa eri keittiövalmistajien osastoilla, joilla oli esillä
mm. Falmecin Iconic Awards palkittu liesituuletin Dama sekä Sophie ja messuilla
esitelty uutuus Spazio. Messuja hallitsivat edelleen taso- ja kattoliesituulettimet sekä
valaisimia mukailevat tuulettimet.
Tiedotteen lopussa on kooste EuroC ucina 2018 keittiötrendeistä.

Fiiliksiä messuilta - video
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Falmec Sirio
Sirio tuulettimen pinta on kaunista
valkoista lasia ja malli sulautuu tyylikkään
huomaamattomasti kattoon.
Liesituuletin voidaan asentaa sekä hormiin
puhaltavana että
aktiivihiilisuodatinmallina.
Asennusvaihtoehtoja on useita ja
pienimmillään alaslasku voi olla jopa alle
10 cm.
Sirion hinta on moottorivalinnasta riippuen
1.984 € - 2.108 €.
Sirio - kattotuuletin

KATTOTUULETIN - tietopaketti
Kattotuulettimia voi asentaa joko katon pintaan tai upotettuna ja ne voivat puhaltaa
käryt hormiin tai palauttaa ilman puhdistettuna huonetilaan. Alla on esitelty eri
asennusvaihtoehtoja ja niiden vaatimia asennustiloja.
Tietopaketti on myös tulostettavissa kattotuuletininfon lopussa olevasta linkistä.
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1. PINTA-ASENNUS
huonetilaan palauttava
Alla linkit sopiviin tuotteisiin
Cielo ja Aura
KUVA 1 - upotussyvyys 0 cm, eli ei
vaadi upotusaukkoa eikä alaslaskettua
kattoa
palauttaa puhdistetun ilman takaisin
huonetilaan
soveltuu kaikkiin kohteisiin

2a. UPOTETTAVAT
hormiin puhaltavana
Alla linkit sopiviin tuotteisiin
Sirio, Eclisse, Nube ja Nuvola
KUVA 2 - upotussyvyys alle 10 cm
vakiomoottorilla, joka sijoitetaan esim.
ullakolle kuivaan tilaan
KUVA 3 - upotussyvyys alle 20 cm
SLIM moottorilla, joka sijoitetaan
suoraan kupuun kiinni
KUVA 4 - upotussyvyys alle 30 cm
vakiomoottorilla, joka sijoitetaan
suoraan kupuun kiinni
puhaltaa likaisen ilman ulos hormin
kautta
viivakuvissa piirretyt hormit ja kulmat
eivät sisälly liesikupuun vaan ne tulee
tilata erikseen
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SLIM-moottori sijoitetaan suoraan
kupuun

vakiomoottori sijoitetaan suoraan kupuun

2b. UPOTETTAVAT
aktiivihiilisuodattimella
Alla linkit sopiviin tuotteisiin
Sirio, Eclisse, Nube ja Nuvola
KUVA 5 - upotussyvyys alle 20 cm
SLIM moottorilla, joka sijoitetaan
suoraan kupuun kiinni
ilman puhdistuksesta huolehtii tehokas
C arbon.Zeo suodatin
tarvitaan aina erillinen Filter box, joka
puhdistaa ilman ja palauttaa sen
takaisin huonetilaan
viivakuvissa piirretyt hormi ei sisälly
liesikupuun vaan se tulee tilata
erikseen

Tulostettava INFOPAKETTI-pdf
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Uusi postaus - EuroCucina
2018 keittiötrendit
EuroC ucina 2018 - Puuta, mattapintoja ja
marmoria, mausteena viherseiniä artikkeli kertoo viime viikolla pidettyjen
messujen keittiötrendeistä.
Seuraavassa artikkelissa lähestytään
liesituulettimia sisustuksellisesta
kulmasta.
EuroCucina 2018 - artikkeliin

OY LAPETEK AB
Anna meille palautetta
Yhteydenotto

A member of Lapetek Group
Jos haluat peruuttaa tilauksen, klikkaa tästä
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