
Ilmanvaihtolaitteet
Koteihin, toimistoihin, kouluihin ja päiväkoteihin 

Hengitä sinäkin puhtaasti
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 - lisääntyneet päänsäryt
- jatkuva flunssainen ja tukkoinen olo
- jatkuvat hengitystieinfektiot
- allergiset ja astma oireet
- väsynyt ja nuutunut olo

Raikkaassa kodissa on hyvä olla
Vietämme ison osan ajastamme sisätiloissa 
jolloin hyvän ja raittiin ilman merkitys korostuu.
Kärsimme yhä enemmän huonosta sisäilmasta. 
Syitä huonoon ilman laatuun on ilmassa olevat 
epäpuhtaudet ja puutteellinen tai toimimaton 
ilmanvaihto epäpuhtauksien poistamiseksi. 

Etenkin vanhemmissa rakennuksissa eristyksen lisääminen tai 
ikkunoiden uusiminen tiiviimmiksi muuttaa 
rakennuksen luontaista ilmanvaihtoa, jolloin on tarve 
toimiville ilmanvaihtojärjestelmille. 

Huonoon sisäilmaan liittyviä oireita voivat olla:



Mitä puhtaampaa ilmaa hengitämme, sitä 
paremmin voimme.

Ilmanvaihdon tehtävänä on tuoda 
puhdasta ilmaa hengitettäväksi ja siirtää 
jo käytetty ilma sekä epäpuhtaudet ulos. 

Kosteissa tiloissa on myös tärkeää, että 
tilat pääsevät kuivumaan eikä kosteus jää pinnoille. 
Pinnoille tiivistynyt kosteus 
aiheuttaa pahimmillaan homevaurioita ja pitkällä aikavälillä 
kosteus leviää muihin rakenteisiin.   

Raikas sisäilma on kaikille kuuluva oikeus



Parempi ilmanvaihto huonekohtaisilla 

ilmanvaihtolaitteilla 

Blaubergin energiatehokkailla laadukkailla huonekohtaisilla 
ilmanvaihtolaitteilla voidaan helposti parantaa talon 
ilmanvaihtoa ilman suuria toimenpiteitä. 

Laitteet soveltuvat sekä uudisrakennuksiin, että 
saneerauskohteisiin. Etenkin vanhoissa esim. 
rintamamiestaloissa tämä on erinomainen ja helppo ratkaisu 
ilmanvaihdon parantamiseen. 

Blaubergin tuotteet sopivat myös mainiosti toimistoihin ja 
monenlaisiin muihin tiloihin. Laitteissa on tehokas lämmön 
talteenotto.

Blauberg Suomi 

Toimimme vuosien kokemuksella maahantuojana 
Saksalaisille laadukkaille Blauberg ventilatoren 
ilmanvaihtolaitteille. 
Yhteistyömme suoraan tehtaan kanssa takaa myymiemme 
laitteiden sopivuuden pohjoismaisen 
ilmaston vaihteleviin olosuhteisiin. 
Jälleenmyyjiltämme saat asiantuntevaa opastusta sekä 
asennuspalvelun.  



Blauberg Ventilatoren tuotteista löytyy 
varmasti sinunkin tarpeisiisi sopiva 
ilmanvaihtoratkaisu. 

Freshbox 100 Wifi 
Voidaan asentaa yksi tai useampi jokaiseen tilaan 
jossa tarvitaan ilmanvaihtoa.  
Yksi yksikkö riittää 75m2. 
Voidaan lisätä kylpyhuoneen poistokanava.  
Lämmön talteenotto. 
Wi-Fi 

Vento Expert A50-1 
Suunniteltu asennettavaksi ulkoseinän läpi. 
Paras tulos saadaan asentamalla vähintään kaksi 
yksikköä joista, toinen tuo ilmaa ja toinen poistaa 
ilmaa. Näin saadaan tasapainotettu ilmanvaihto. 
Lämmön talteenotto 
Wi-Fi 

Kit Bravo Lämmönsiirrin 
Asennetaan kahden huoneen välille.  
Termostaatin automaattinen käynnistys 10-30 
asteen välillä 
Helppo huoltaa 
Hiljainen  

Cabrio Base 
Hiljainen poistopuhallin automaattisella sulkijalla 
Erinomainen kylpyhuoneisiin
Ohjaus kosteusanturin, ajastimen ja 
valokatkaisijan kautta



Vento Expert A50-1 S10 W V.2 Freshbox 100 WiFi

V.2 Cabrio Base 100H
Vento Expert Duo A30-1 S10 W

Oy Putkipiste Ab
Korostus

Oy Putkipiste Ab
Nuoli
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Nimi:___________________________________________________________________________________________________________________ 

Osoite:_________________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________ 

Puhelin:_______________________________________________________________________________________________________________ 

Sähköposti:___________________________________________________________________________________________________________

      Tietoja talosta 

Rakennusvuosi:_____________ Kerroksia_____________ Koko m2:_______________Huoneita:_______________ 

Seinänvahvuus:________________________  Rakennusmateriaali:____________________________________________________ 

Ilmanvaihto: O Painovoimainen ilmanvaihto 

O Koneellinen poisto

O Koneellinen poisto ja tulo 

O Lämmöntalteenotto (LTO)

Korvausilmaventtiilit:________kpl  Poistoilmaventtiilit:___________kpl

Mitä haasteita talon sisäilman kanssa?
_________________________________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________________________________

Sovittu tapaaminen:_________________________________________________________________________________________________

vuosi



Jälleenmyyjäsi:

info@blaubergsuomi.fi
www.blaubergsuomi.fi

24100 Salo
Joensuunkatu 12

+358 50 302 1437
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