
Vyzkoušejte si různé možnosti návrhu 
na www.lindab.com/airy.

hi!

Lindab je mezinárodní skupina, která vyvíjí, vyrábí, prodává 
a distribuuje výrobky a systémová řešení pro usnadnění vý-
stavby a vysokou úroveň vnitřního mikroklimatu v budovách.

Rozsah sortimentu našich výrobků je velký. Zahrnuje všechno 
od kompletních systémů technického zařízení budov po in-
dividuální komponenty pro bytové, komerční a průmyslové 
budovy.

Naše výrobky se vyznačují vysokou kvalitou, snadnou mon-
táží, úsporami energie a šetrností vůči životnímu prostředí. 
Doprovází je zákaznický servis na vysoké úrovni. Díky všem 
těmto atributům dostává náš zákazník výrobky s vysokou 
přidanou hodnotou.

Skupina Lindab je zastoupena ve 32 zemích a má přibližně 5.100 
zaměstnanců. Hlavní sídlo se nachází v Grevie na předměstí 
města Båstad v severozápadní části jižního Švédska.

Inovativní ventily pro distribuci vzduchu s neomezenými 
možnostmi kreativních řešení

Barvy, tvary a funkčnost 
pro svěží vzduch

Lindab Airy

l indab |  usnadňujeme výstavbu



Design a funkce 
v dokonalé harmonii
Vylepšete si vzhled Vašeho obývacího pokoje, koupel-

ny nebo ložnice a současně vytvořte lepší mikroklima 

v místnosti. Lindab Airy je řada účinných a snadno 

regulovatelných talířových ventilů s nízkou stavební 

výškou pro distribuci vzduchu s neomezenými mož-

nostmi a nejnižší hladinou hluku na trhu.

Čistě bílá, záplava svěžích barev, vzor tapety nebo 

lesklá nerezová ocel? Ať vyberete jakoukoliv podobu 

ventilu, výsledkem bude vždy perfektně sladěné mikro-

klima místnosti a kreativní styl.

Instalovat, seřídit, hotovo!
Ventily řady Lindab Airy se hodí do všech druhů vzduchotechnických 

systémů a jsou vhodné pro instalaci do stěn i stropů. Důvtipně řešená 

upevňovací svorka je zárukou rychlé a spolehlivé instalace. Množství 

vzduchu přiváděného ventilem se snadno nastaví jedním jednoduchým 

krokem. Pak již pouze nacvaknete čelní panel. Je to tak jednoduché!
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Vyberte si z pěti tvarů, tří povrchových úprav a třech rozměrů. Ventily 

Lindab Airy jsou vhodné pro všechny druhy vzduchotechnických systémů.

Možnosti kombinací Lindab Airy

ČTVERCOVÝ ZAOBLENÝ ELIPSOVITÝ OBDÉLNÍKOVÝKRUHOVÝ

Výběr tvaru

Výběr povrchové úpravy

Výběr rozměru

BARVA ZÁKLADNÍ ÚPRAVA KOV

Bílý nebo barevný? Jaký vzhled preferujete? Zdůraznit materiál.

Krycí panel opatřen Čelní panel se základní Kovový čelní panel.

práškovým lakem. povrchovou úpravou.
  

• bílá RAL 9003 • nalepit tapetový motiv • nerezová ocel

• bílá RAL 9010 • nalakovat 

• další odstíny RAL • neviditelný

 jako volitelné možnosti • vlastní design  

 

Ø 100 mm Ø 125 mm Ø 160 mm

Vyzkoušejte si to sami!
Navštivte naše webové stránky www.lindab.com/airy. Zde se dozvíte 

více o výrobcích Lindab Airy a pomocí našeho on-line nástroje si můžete 

vyzkoušet kombinace různých tvarů, barev a materiálů.

Lindab Airy 100

200 pa

29 db(A) LWA

100

28

50

27

15 l/s

standardní ventil 100

80 pa

29 db(A) LWA

PŘÍVOD

Lindab Airy 100

190 pa

29 db(A) LWA

100

22

50

21

15 l/s

standardní ventil  100

110 pa

29 db(A) LWA

ODTAH
50

23

Rozměry těla ventilů Lindab Airy

Ød ØDØDØd Lindab Airy tělo 100 90 137

Lindab Airy tělo 125 114 156

Lindab Airy tělo 160 149 191

Ød
mm

ØD
mm

Velmi nízký akustický výkon díky patentovanému hlukovému fi ltru

15 l/s

15 l/s

Toto je Lindab Airy

• vystupuje pouze 5 – 25 mm z roviny stěny 

nebo stropu

• snadné upevnění pomocí nacvaknutí

• nasazení i vyjmutí zepředu

• vhodné pro přívod i odtah vzduchu

• vhodné pro instalaci do stěny i stropu

• lze zabudovat do stávajících systémů

• pět různých tvarů čelní desky ventilu

Rozměry čelního panelu Lindab Airy
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Ø 100
A = 140
B = 140

Ø 125
A = 165
B = 165

Ø 160
A = 210
B = 210

Ø 100
A = 140
B = 140

Ø 125
A = 165
B = 165

Ø 160
A = 210
B = 210

Ø 100
A = 140
B = 140

Ø 125
A = 165
B = 165

Ø 160
A = 210
B = 210

Ø 100
A = 140
B = 210

Ø 125
A = 165
B = 248

Ø 160
A = 210
B = 315

Ø 100
A = 140
B = 210

Ø 125
A = 165
B = 248

Ø 160
A = 210
B = 315

Všechny uvedené rozměry jsou v mm.


