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31.10.2017
Hei,
Talvi pääsi yllättämään monet meistä ja huonojen ajokelien lisäksi sillä saattaa olla
myös vaikutusta liesituulettimen toimintaan. Kaksi asiaa tulee joka vuosi esille useissa
suomalaisissa keittiöissä: tuulettimesta valuu vettä liedelle tai lieden luona on
tavallista kylmempi. Pahimmillaan tilanne voi johtaa liesituulettimen ja/tai
ilmanvaihtojärjestelmän vaurioitumiseen.
Keräsimme tähän tiedotteeseen vinkkejä mitä asian korjaamiseksi voi tehdä.
Toinen asia, josta halusimme tiedottaa ovat uudet lamppukuvut. Patentoidun
moottorirakenteen ansiosta ne ovat tyylikkään ulkomuotonsa lisäksi tehokkaita
kärynkerääjiä. Uutuuksista lisää tietoa alapuolella.
Syysterveisin,
Peter Hallila
Toimitusjohtaja
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Suojaa liesituuletinta
kondenssiveden kerääjällä
Liesituuletin ei siedä sinne valuvaa vettä!
Hormistoon kondensoituvan veden
valuminen liesituulettimeen saattaa rikkoa
tuulettimen. Riskiä voidaan vähentää
kondenssiveden kerääjän avulla.
Keräin toimii nimensä mukaisesti veden
kerääjänä vähentäen riskiä, että
hormistoon tiivistynyttä kosteutta valuu
vetenä liesituulettimen sähköosiin.

Lue lisää tai tilaa
kondenssiveden keräin

Varmista takaiskuventtiilin toimivuus
Takaiskuventtiili estää kylmää ilmaa virtaamasta takaisin huonetilaan ja samalla
vähentää kosteuden kertymistä hormistoon. Jäätynyt tai muuten huonosti toimiva
takaiskuventtiili tulee korjata, jotta vältytään mahdollisilta ongelmilta. Videossa on
muutamia vinkkejä mitä asioita takaiskuventtiilin suhteen tulisi huomioida.

Lue lisää tai tilaa uusi 150 / 160 mm takaiskuventtiili
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Uudet lamppukuvut
Uudet tuulettimet on lisätty kotisivuillemme ja niitä on myös joulukuun alusta alkaen
nähtävillä Lapetek Showroomissa.
Falmec C ircle.Tech on uudenlainen patentoitu moottoriyksikkö, jossa yhteen
kokonaisuuteen on integroituna tehokas käryjen poisto ja ilmansuodatus. Tarkemmin
uuteen järjestelmään pääset tutustumaan alla olevan linkin kautta.
Lamppukupu-mallisto sisältää uudenlaista liesituuletin muotoilua, jonka mahdollistaa
matala, mutta tehokas moottori. Koko laajan malliston löydät kotisivuiltamme
LAMPPUKUVUT-valikon alta.

Lamppukupu esite

Sophie

Dama

Pehmeän muotoinen Sophie on saatavilla
useissa upeissa mattaväreissä mm.
mattamustana ja patinoituna kuparina.

Dama muistuttaa muotoilultaan design
valaisinta ja toimii hyvin saarekekeittiössä
katseidenkerääjänä.

Falmec Sophie, antrasiitti

Falmec Dama, valkoinen
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Vetra

Materia

Falmec Vetra -tuuletin sopii eleettömällä
muotoilullaan moderniin keittiöön.
Liesituuletin on saatavilla valkoisena ja
teräksen värisenä saareke ja
seinämallina.

Materia liesituulettimien pintastruktuuri on
aina uniikki, koska jokainen yksilö on
valmistettu käsin valamalla sementistä.
Roheapintainen eleettömän kaunis tuuletin
jokaiseen keittiöön.

Falmec Vetra, valkoinen

Falmec Materia, sementti

Haemme yhteistyökohteita asuntomessuille
Haemme kohteita ensi kesänä Porissa 6.7.-5.8.2018 järjestettäville asuntomessuille.
Lisätietoja messuyhteistyöstä saat
Sari Kuhanen
sari.kuhanen@lapetek.fi
p. 050 550 0031

OY LAPETEK AB
Anna meille palautetta
Yhteydenotto

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