
TopkwaliTeiT
SindS meer dan 30 jaar
wereldwijd uniek.

Venta Benelux B.V.

Dorpstraat 113

NL - 5504 HC Veldhoven

Telefoon 0031 (0) 40-2 544 361

Telefax 0031 (0) 40-2 540 535

e-mail: info@venta.nl

www.venta-airwasher.nl

Maak een test met een 

lichtkegel in een donkere 

kamer. U zult verrast zijn,

hoeveel luchtverontreiniging u 

dagelijks inademt.

Nr. 1 iN EUropa | MaDE iN GErMaNy | prEMiUM kwaLiTEiT

Venta-airwasher
VerwarmingSluchT
VerhoogT de
kanS op Verkoudheid.

droge luchT iS moeilijk Te reinigen.
„BeVochTigen en reinigen“  
iS effecTieVer.

 Verkoudheid en kriebelhoest door uitgedroogde 
slijmvliezen.

 Branderig gevoel in de keel, verstopte neus.

 koude tabaksrook en geurtjes

 Droge huid en gesprongen lippen

 Scheuren in houten meubelen, parketvloeren en 
muziekinstrumenten.

 Stof, pollen en dierharen.

Meer dan 10.000 artsen hebben  

wereldwijd de Venta-airwasher 

Voor hun praktijk en/of hun faMilie 

gekocht. 
 
BeScherm uzelf meT de  
VenTa-airwaSher, europa`S meeST 
VerkochTe luchTBeVochTiger. 

Controleert u met een hygrometer of bij u de medisch 
aanbevolen luchtvochtigheid van ca. 45-55 % aanwezig is. 
Een verwarmde ruimte van 30 m² heeft ca. 5 liter per dag 
nodig. waterbakjes aan de verwarming kunnen slechts zeer 
kleine ruimtes bevochtigen en zijn zeer onhygiënisch. 
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T h e  O r i g i n a l 

Venta-airwasher Lw 15 / 25 / 45 ook verkrijgbaar in wit / grijs

Lw15 Lw25 Lw45

Luchtbevochtiger & Reiniger

Fresh Air. Fresh Start.

T h e  O r i g i n a l 

Uiterst eenVoUdig:

- Bediening
- Reiniging
- Gebruik

Zonder filterkUssen:

- hygiënisch
- probleemloos
- eenvoudig onderhoud

MilieUVriendelijk:

- Minder stroomverbruik
-  Automatische uitscha-

keling
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LW15 
Bevochtiging capaciteit tot 20 m²
reiniging capaciteit tot 10 m²

LW25 
Bevochtiging capaciteit tot 40 m²
reiniging capaciteit tot 20 m²

LW45 
Bevochtiging capaciteit tot 75 m²
reiniging capaciteit tot 40 m²

hygiëne-aSSorTimenT:
Venta-Hygiënemiddel voor
een optimale hygiëne en prestatie.

Venta-reiniger voor de  
halfjaarlijkse intensieve reiniging.

De Venta-airwasher is voor thuis en op kantoor het eerste
apparaat dat volgens het airwasherprincipe zonder 
filterkussens werkt. De Venta-airwasher werkt hygiënisch en 
is gemakkelijk te reinigen. Met één klik, de ventilator en de 
motor eruit, voor een eenvoudige reiniging van het bovendeel. 
Er zijn geen filterkussens die vervuilen en het milieu belasten. 
De apparaten zijn geniaal eenvoudig, hebben een robuuste 
constructie en beschikken daardoor over een lange levensduur.

De Venta-airwasher werkt volgens het koudverdampings-
principe – de erkend en onbetwist beste methode:

1.  Geen kalkaanslag en kalkpatronen.
2.    Geen verstuiving, geen stoomvorming, geen overbevochtiging. 

 De kamerlucht wordt automatisch op het juiste 
vochtigheidsgehalte gebracht.

De ongecompliceerde techniek laat de toevoeging van geurige 
en frisse Venta-extracten toe, zonder dat de reinigings- en 
bevochtigingsfunctie van het apparaat nadelig wordt beïnvloed.

werking Van heT apparaaT:

De Venta-Airwasher reinigt zonder filterkussens. Slechte 
kamerlucht wordt door het apparaat aangezogen en door 
een in het water roterende stapel lamellen geleid. De lucht 
wordt dus letterlijk gewassen. Zelfs ultrafijne partikels van 
10 μm (10 / 1000 millimeter) worden in het water gebonden. 
Tegelijkertijd verdampt zuiver water aan de wisselaar-vlakken. 
Dit gebeurt volgens het principe van de koudeverdamping 
- de onbetwist beste methode.

 Eenvoudige reiniging: er hoeven geen filters vervangen 
en geen filters gereinigd te worden, de watertank is 
eenvoudig te vullen en te reinigen.

 Water is het filter. Dus: iedere dag vers, dag in dag uit met 
telkens dezelfde grote capaciteit.

 Zichtbare luchtreiniging: schoon water verdampt, 
vuildeeltjes worden in het water vastgehouden.

 Geen kosten voor filterkussens die vuil en 
verwijderdmoeten worden.

 Geurtjes worden uit de lucht gewassen. ideaal tegen b.v. 
de geur van koude tabaksrook.

 De airwasher vervult twee functies: hij bevochtigt droge 
lucht en reinigt de lucht tegelijk. "Bevochtigen plus 
reinigen" is effectiever dan aLLEEN reinigen.

digiTale Thermo-
hygromeTer
(kamertemperatuur en 
luchtvochtigheid in één oogopslag)

de VenTa-airwaSher-Techniek
iS reVoluTionair.

de VenTa-airwaSher-Techniek 
zorgT Voor: perfecTe hygiëne.

VenTa-airwaSher-Techniek
garandeerT: eenVoudige 
Bediening, reiniging, hanTering.

Een verwarmde ruimte van 30 m2 heeft per dag ca. 5 liter water 
nodig.

kleur: antraciet / metallic
overige kleuren: wit / grijs

Voorbeeld Lw 45

Technische gegeVens: Lw15 Lw25 Lw45

Bevochtiging* tot 20 m² tot 40 m² tot 75 m²

reiniging* tot 10 m² tot 20 m² tot 40 m²

Stroomspanning 100-240 V / 50-60 Hz

oppervlakte lamellen 1,4 m² 2,1 m² 4,2 m²

Luchtcapaciteit tot 2 m³ / min. tot 3,5 m³ / min. tot 4,5 m³ / min.

aantal snelheden 2 3 3

Geluidsniveau 22 / 32 dBa 25 / 37 / 42 dBa 25 / 37 / 42 dBa

afmetingen 26×28×31 cm 30×30×33 cm 45×30×33 cm

Gewicht ca. 3 kg ca. 3,8 kg ca. 5,8 kg

Vermogen (Niveau 1-2-3) ca. 3-4 watt ca. 3-5-8 watt ca. 3-5-8 watt

Capaciteit 5 l 7 l 10 l

Garantie 2 jaar 2 jaar 2 jaar

Zeer energie zuinig!

*uitgaande van een kamerhoogte van 2,5 m

geurenaSSorTimenT:
 Venta-Sinaasappelgeur
 Venta-Eucalyptusgeur
 Venta-Vanillegeur 
 Venta-ontspanningsgeur
 Venta-winterdroom
 Venta-Citrustuin
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