
Mitrinātājs un attīrītājs
Divi vienā
Revolucionāra,  

pasaulē nebijusi tehnoloģija.

Sausu gaisu ir grūti attīrīt.  
Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka.

  JAUNUMS!

l	Pieejami 3 lielumi 2 krāsās

l	Vienkāršs

l	Viegli uzturams

l	Higiēnisks

l	Ieguldījums visam mūžam
100%
ražots Vācijā

Venta sistēma  
nodrošina perfektu higiēnu.

Venta ir sasniegusi perfektu higiēnu, pa
teicoties
1) izcili vienkāršai konstrukcijai, kas dar
bojas bez filtriem;
2) svaiga ūdens izmantošanai ik dienas un
3) Venta higiēnas piedevu pie
vienošanai.

Venta higiēnas piedevas nodrošina di
vas galvenās funkcijas: novērš kaļķak
mens un kalcija nogulšņu veidošanos un 
veicina iztvaikošanas procesu, ļaujot 
ūdenim līt uz diskiem. Vienkārši izskalo
jiet jebkādas nogulsnes, tīrot ierīci ik pēc 
1014 dienām. 

Svarīgi: Venta higiēnas piedevu saturs 
neiztvaiko. Tās paliek ierīcē, līdz tiek iz
skalotas tīrot (apmēram ik pēc 1014 die
nām). Ik dienas ir jāpievieno tikai svaigs 
ūdens, no jauna aktivizējot Venta higiē
nas piedevu saturu. Pievienojiet devu 
Venta higiēnas piedevas jaunajam ūde
nim pēc katras ierīces tīrīšanas, lai nodro
šinātu pareizu gaisa attīrītāja darbību. Ar 
vienu pudeli Ventas higiēnas piedevas 
pietiek apmēram vienai ziemas sezonai 
(5 mēnešiem). 

Venta tīrītājs ir domāts periodiskai Ven
taAirwasher tīrīšanai. Ieteicamais tīrīša
nas biežums, ja ierīce tiek izmantota visu 
gadu, ir viena reize sešos mēnešos. Ļoti 
iesakām izmantot Venta tīrītāju pirms 
iekārtas nolikšanas uzglabāšanai, lai pār
liecinātos, ka nav palikušas nekādas no
gulsnes. Ir pieejami trīs dažādi aromātis
ko eļļu aromāti. Šīs 100% dabīgās eļļas 
var izmantot pēc izvēles.

VentaAirwasher ir būtiska priekšrocība 
salīdzinājumā ar citām šādām sistē
mām – šīs piedevas var tikt pievienotas, 
absolūti neuztraucoties par aizsērēšanu. 

Piedevas:
l	Venta higiēnas piedeva
l	Venta tīrītājs

Plus:
l	Pretsaaukstēšanās 

aromatizētājs
l	Apelsīnu aromatizētājs
l	Relaksējošs 

aromatizētājs
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l	Digitālais termohigro-
metrs. Uz ekrāna vien-
laicīgi tiek rādīta tel-
pas temperatūra un re-
latīvais gaisa mitrums.

Iestāvējušies tabakas dūmi un 
nepatīkami aromāti ir neveselīgi.

Lai gaiss būtu patīkams, tam ir jābūt bez 
smaržas. Auksta, iestāvējusies tabakas 
smaka ir īpaši nepatīkama. 

VentaAirwasher izplatītās neredzamās 
ūdens daļiņas uztver šo smaku saturošās 
daļiņas. Rezultāts: gaiss, kas ir tīrs un 
svaigs kā rīts pēc lietusgāzes.

Venta-Airwasher attīra gaisu ar daudziem caur 
ūdeni rotējošiem diskiem – bez filtriem. Smaržu da-
ļiņas tiek absorbētas ūdenī. Te nav, kur pavairoties 
nepatīkamiem aromātiem.

Venta-Airwasher mitrina tīru, 
siltu gaisu. Ideāls iestāvējušiem 
tabakas dūmiem, nepatīkamām 

smaržām, mājsaimniecības 
putekļiem un putekšņiem.

Bez filtriem.

Izcili vienkārša 
tehnoloģija vieglai, 
ilglaicīgai darbībai.

VentaAirwasher ir vienīgā ierīce mā
jām un birojiem, kurā ir izmantots gaisa 
attīrīšanas princips bez filtriem.

VentaAirwasher darbojas higiēniski 
un to ir viegli iztīrīt. Nekādu filtru, no ku
riem ir jāatbrīvojas, kad tie kļūst netīri. 
Ierīces dizains ir asprātīgi vienkāršs un 
izturīgs, nodrošinot tai ļoti ilgu eksplua-
tācijas laiku. 

VentaAirwasher darbojas pēc 
aukstās iztvaikošanas principa, kas ir 
plaši pazīstama kā vislabākā tehnika: 
1) nekādas apkaļķošanās un nekādu 
kasešu; 
2) nekādas ultraskaņas apsmidzināša
nas, nekādas iztvaikošanas un nekādas 
pārmitrināšanas. Gaiss telpās vienmēr 
tiek automātiski mitrināts līdz pareiza-
jam līmenim.

Izcili vienkāršā tehnoloģija ļauj pie
vienot aromatizētājus un gaisa atsvaidzi
nātājus, nesabojājot ierīces mitrināšanas 
vai attīrīšanas funkciju.

l

l

l

l

Filtrē ūdens.
Ūdens bez smaržas noķer putekļu daļiņas. Pārbaudi pats!

Nekādu filtru,  
no kuriem ir jāatbrīvojas,  

kad tie kļūst netīri.

Siltai, 30 m2 lielai telpai  
ir vajadzīgi aptuveni  

5 litri ūdens dienā.

Venta-Airwasher
Tas ir tik vienkārši.

Nekādu filtru. Filtrē ūdens.

l	Īpaši zems enerģijas patēriņš

l	Uzlabota veiktspēja un dizains

l	Vēl klusāka darbība

l	Automātiska izslēgšanās



Sausais iekštelpu gaiss  
palielina risku saslimt  

ar saaukstēšanās slimībām.  
Koka mēbelēs, parketa grīdā  

un mūzikas instrumentos  
var parādīties plaisas.

Lai gaiss būtu patīkams, to vajag pienā
cīgi mitrināt. 

Sausie radiatori sausina gļotādu, padarot 
to nespējīgu aizkavēt baktērijas, tādēļ ro
das infekciju un saaukstēšanās draudi. 

Pārkarsēts un sauss gaiss liek jums 
justies nogurušiem un apātiskiem. Jūsu 
āda kļūst sausa, jūsu istabas augiem 
klājas grūti, jūsu koka mēbelēs sāk 
parādīties plaisas.

Siltai, 30 m2 lielai telpai ir vajadzīgi 
5 litri ūdens dienā, lai nodrošinātu me-
dicīniski ieteicamos 45-55% gaisa mit-
ruma.

Uz radiatoriem novietotie trauki šim 
mērķim ir vienkārši pārāk mazi un nehigiē
niski.

Karstais gaiss sausina gļotādu 
(pavājinot jūsu pretestības spēju 
vīrusu infekcijām), padara sāpīgu 
kontaktlēcu nēsāšanu, liek sūrstēt 
kaklam, aprauj lūpas, nogurdina. 
Koka mēbelēs, parketa grīdā un mū-
zikas instrumentos parādās plaisas. 
Pat jūsu istabas augi un dzīvnieki 
šādos apstākļos jūtas slikti.

Iekštelpu putekļi un putekšņi  
kairina elpošanas traktu.

Lai gaiss būtu patīkams, tas ir jāatbrīvo 
no putekļiem un putekšņiem. Iekštelpu 
gaisā ir miljoniem ļoti sīku puteklīšu un 
citu acij neredzamu daļiņu. 

Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana 
kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka. 

Mitrums liek gaisā esošajām daļiņām ilgā
ku laiku palikt uz grīdas un pārpalikums 
tiek burtiski “izmazgāts” no gaisa. 

Gaisa piesārņojums, mājsaimniecības 
putekļi, putekšņi un smakas tiek savāktas 
un iznīcinātas, kad tīrais ūdens iztvaiko. 
Un, tā kā nav filtru, smakām nav iespē
jams izplatīties.

Lai pārbaudītu gaisā esošos pu-
tekļus, iededziet gaismas staru 
tumšā telpā. Jūs būsit pārsteigti, cik 
piesārņots ir gaiss, kuru jūs elpojat.

 JAUNUMS:   Īpaši zems enerģijas patēriņš
Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes modeļiem elektroenerģijas 
patēriņš samazināts vairāk kā četras reizes.

 JAUNUMS:   Uzlabota veiktspēja un dizains
Gandrīz nemainot ierīces izmērus, mitrināšanas jauda ir palielināta.

Izcila kvalitāte, kas tiek detalizēti 
pārbaudīta, ir ikviena VentaAirwasher 
pamatā.

Konkrēti tas nozīmē:

1) Venta izmanto materiālus, kuri bez 
izņēmumiem atbilst visaugstākajiem 
standartiem – lai radītu trieciendrošu, 
dubultu korpusu, precīzi izveidotus dis
kus un augstās tehnoloģijas piedziņas 
mehānismu ilgstošai darbībai.

2) Venta pārbauda ikvienu gaisa attīrītāju, 
testējot to darbībā. Tikai pēc šī testa izie
šanas ierīce pamet ražošanas cehu. 
Venta piedāvā 2 gadu garantiju – un di
vus pārliecinošus pamatojumus: izcili 
vienkāršu tehnoloģiju un nevainojamu 
meistarību.

Venta-Airwasher  
revolucionārā tehnoloģija.

Tehniskie dati LW 15 LW 25 LW 45

Mitrināšanas jauda* Līdz 20 m2 Līdz 40 m2 Līdz 75 m2

Attīrīšanas jauda* Līdz 10 m2 Līdz 20 m2 Līdz 40 m2

Disku virsma 1,4 m2 2,1 m2 4,2 m2

Gaisa caurplūde Līdz 2 m3/min Līdz 3,5 m3/min Līdz 4,5 m3/min

Ātrumi 2 3 3

Trokšņu līmenis 22/32 dBA 25/37/42 dBA 25/37/42 dBA

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

Svars apmēram 3 kg apmēram 3,8 kg apmēram 5,8 kg

Motora jauda apmēram 3–4 W apmēram 3–5–8 W apmēram 3–5–8 W

Ūdens tilpums 5 l 7 l 10 l

Garantija 2 gadi 2 gadi 2 gadi

Ļoti zems enerģijas patēriņš
* Ja griestu augstums nepārsniedz 2,5 m.

Darbības veids
Venta-Airwasher darbojas bez 
filtriem. Sausais iekštelpu gaiss 
iekļūst ierīcē un iziet cauri dis-
kiem, kas griežas ūdenī.Gaiss 
tiek burtiski samitrināts. 
Ūdens aiztur pat tādas daļiņas, 
kas ir mazākas par 10 μm 
(10/1000 milimetri). Tajā pat 
laikā tīrais ūdens tiek aizvadīts 
no disku virsmas, notiekot auk-
stajai iztvaikošanai, kas ir plaši 
pazīstama kā vislabākā tehnika.

LW 15:
Mitrināšanas jauda: līdz 20 m2

Attīrīšanas jauda: līdz 10 m2

LW 25:
Mitrināšanas jauda: līdz 40 m2

Attīrīšanas jauda: līdz 20 m2

LW 45:
Mitrināšanas jauda: līdz 75 m2

Attīrīšanas jauda: līdz 40 m2

Jaunākā Venta-Airwasher paaudze.
Balstīta uz 30 pārbaudītu 

panākumu gadiem 15 valstīs!
Tagad ir pieejami 3 izmēri.

 JAUNUMS:   Vēl klusāka darbība
Atsevišķos režīmos gandrīz divreiz klusāka darbība.

 JAUNUMS:   Automātiska izslēgšanās 
Ierīce automātiski izslēdzas, kad viss ūdens ir izgarojis.
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metrs. Uz ekrāna vien-
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smaka ir īpaši nepatīkama. 
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Venta-Airwasher attīra gaisu ar daudziem caur 
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siltu gaisu. Ideāls iestāvējušiem 
tabakas dūmiem, nepatīkamām 

smaržām, mājsaimniecības 
putekļiem un putekšņiem.

Bez filtriem.
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tehnoloģija vieglai, 
ilglaicīgai darbībai.
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jām un birojiem, kurā ir izmantots gaisa 
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vienkāršu tehnoloģiju un nevainojamu 
meistarību.

Venta-Airwasher  
revolucionārā tehnoloģija.

Tehniskie dati LW 15 LW 25 LW 45

Mitrināšanas jauda* Līdz 20 m2 Līdz 40 m2 Līdz 75 m2

Attīrīšanas jauda* Līdz 10 m2 Līdz 20 m2 Līdz 40 m2

Disku virsma 1,4 m2 2,1 m2 4,2 m2

Gaisa caurplūde Līdz 2 m3/min Līdz 3,5 m3/min Līdz 4,5 m3/min

Ātrumi 2 3 3

Trokšņu līmenis 22/32 dBA 25/37/42 dBA 25/37/42 dBA

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

Svars apmēram 3 kg apmēram 3,8 kg apmēram 5,8 kg

Motora jauda apmēram 3–4 W apmēram 3–5–8 W apmēram 3–5–8 W

Ūdens tilpums 5 l 7 l 10 l

Garantija 2 gadi 2 gadi 2 gadi

Ļoti zems enerģijas patēriņš
* Ja griestu augstums nepārsniedz 2,5 m.

Darbības veids
Venta-Airwasher darbojas bez 
filtriem. Sausais iekštelpu gaiss 
iekļūst ierīcē un iziet cauri dis-
kiem, kas griežas ūdenī.Gaiss 
tiek burtiski samitrināts. 
Ūdens aiztur pat tādas daļiņas, 
kas ir mazākas par 10 μm 
(10/1000 milimetri). Tajā pat 
laikā tīrais ūdens tiek aizvadīts 
no disku virsmas, notiekot auk-
stajai iztvaikošanai, kas ir plaši 
pazīstama kā vislabākā tehnika.

LW 15:
Mitrināšanas jauda: līdz 20 m2

Attīrīšanas jauda: līdz 10 m2

LW 25:
Mitrināšanas jauda: līdz 40 m2

Attīrīšanas jauda: līdz 20 m2

LW 45:
Mitrināšanas jauda: līdz 75 m2

Attīrīšanas jauda: līdz 40 m2

Jaunākā Venta-Airwasher paaudze.
Balstīta uz 30 pārbaudītu 

panākumu gadiem 15 valstīs!
Tagad ir pieejami 3 izmēri.

 JAUNUMS:   Vēl klusāka darbība
Atsevišķos režīmos gandrīz divreiz klusāka darbība.

 JAUNUMS:   Automātiska izslēgšanās 
Ierīce automātiski izslēdzas, kad viss ūdens ir izgarojis.



Sausais iekštelpu gaiss  
palielina risku saslimt  

ar saaukstēšanās slimībām.  
Koka mēbelēs, parketa grīdā  

un mūzikas instrumentos  
var parādīties plaisas.

Lai gaiss būtu patīkams, to vajag pienā
cīgi mitrināt. 

Sausie radiatori sausina gļotādu, padarot 
to nespējīgu aizkavēt baktērijas, tādēļ ro
das infekciju un saaukstēšanās draudi. 

Pārkarsēts un sauss gaiss liek jums 
justies nogurušiem un apātiskiem. Jūsu 
āda kļūst sausa, jūsu istabas augiem 
klājas grūti, jūsu koka mēbelēs sāk 
parādīties plaisas.

Siltai, 30 m2 lielai telpai ir vajadzīgi 
5 litri ūdens dienā, lai nodrošinātu me-
dicīniski ieteicamos 45-55% gaisa mit-
ruma.

Uz radiatoriem novietotie trauki šim 
mērķim ir vienkārši pārāk mazi un nehigiē
niski.

Karstais gaiss sausina gļotādu 
(pavājinot jūsu pretestības spēju 
vīrusu infekcijām), padara sāpīgu 
kontaktlēcu nēsāšanu, liek sūrstēt 
kaklam, aprauj lūpas, nogurdina. 
Koka mēbelēs, parketa grīdā un mū-
zikas instrumentos parādās plaisas. 
Pat jūsu istabas augi un dzīvnieki 
šādos apstākļos jūtas slikti.

Iekštelpu putekļi un putekšņi  
kairina elpošanas traktu.

Lai gaiss būtu patīkams, tas ir jāatbrīvo 
no putekļiem un putekšņiem. Iekštelpu 
gaisā ir miljoniem ļoti sīku puteklīšu un 
citu acij neredzamu daļiņu. 

Sausu gaisu ir grūti attīrīt. Mitrināšana 
kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka. 

Mitrums liek gaisā esošajām daļiņām ilgā
ku laiku palikt uz grīdas un pārpalikums 
tiek burtiski “izmazgāts” no gaisa. 

Gaisa piesārņojums, mājsaimniecības 
putekļi, putekšņi un smakas tiek savāktas 
un iznīcinātas, kad tīrais ūdens iztvaiko. 
Un, tā kā nav filtru, smakām nav iespē
jams izplatīties.

Lai pārbaudītu gaisā esošos pu-
tekļus, iededziet gaismas staru 
tumšā telpā. Jūs būsit pārsteigti, cik 
piesārņots ir gaiss, kuru jūs elpojat.

 JAUNUMS:   Īpaši zems enerģijas patēriņš
Salīdzinot ar iepriekšējās paaudzes modeļiem elektroenerģijas 
patēriņš samazināts vairāk kā četras reizes.

 JAUNUMS:   Uzlabota veiktspēja un dizains
Gandrīz nemainot ierīces izmērus, mitrināšanas jauda ir palielināta.

Izcila kvalitāte, kas tiek detalizēti 
pārbaudīta, ir ikviena VentaAirwasher 
pamatā.

Konkrēti tas nozīmē:

1) Venta izmanto materiālus, kuri bez 
izņēmumiem atbilst visaugstākajiem 
standartiem – lai radītu trieciendrošu, 
dubultu korpusu, precīzi izveidotus dis
kus un augstās tehnoloģijas piedziņas 
mehānismu ilgstošai darbībai.

2) Venta pārbauda ikvienu gaisa attīrītāju, 
testējot to darbībā. Tikai pēc šī testa izie
šanas ierīce pamet ražošanas cehu. 
Venta piedāvā 2 gadu garantiju – un di
vus pārliecinošus pamatojumus: izcili 
vienkāršu tehnoloģiju un nevainojamu 
meistarību.

Venta-Airwasher  
revolucionārā tehnoloģija.

Tehniskie dati LW 15 LW 25 LW 45

Mitrināšanas jauda* Līdz 20 m2 Līdz 40 m2 Līdz 75 m2

Attīrīšanas jauda* Līdz 10 m2 Līdz 20 m2 Līdz 40 m2

Disku virsma 1,4 m2 2,1 m2 4,2 m2

Gaisa caurplūde Līdz 2 m3/min Līdz 3,5 m3/min Līdz 4,5 m3/min

Ātrumi 2 3 3

Trokšņu līmenis 22/32 dBA 25/37/42 dBA 25/37/42 dBA

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

Svars apmēram 3 kg apmēram 3,8 kg apmēram 5,8 kg

Motora jauda apmēram 3–4 W apmēram 3–5–8 W apmēram 3–5–8 W

Ūdens tilpums 5 l 7 l 10 l

Garantija 2 gadi 2 gadi 2 gadi

Ļoti zems enerģijas patēriņš
* Ja griestu augstums nepārsniedz 2,5 m.

Darbības veids
Venta-Airwasher darbojas bez 
filtriem. Sausais iekštelpu gaiss 
iekļūst ierīcē un iziet cauri dis-
kiem, kas griežas ūdenī.Gaiss 
tiek burtiski samitrināts. 
Ūdens aiztur pat tādas daļiņas, 
kas ir mazākas par 10 μm 
(10/1000 milimetri). Tajā pat 
laikā tīrais ūdens tiek aizvadīts 
no disku virsmas, notiekot auk-
stajai iztvaikošanai, kas ir plaši 
pazīstama kā vislabākā tehnika.

LW 15:
Mitrināšanas jauda: līdz 20 m2

Attīrīšanas jauda: līdz 10 m2

LW 25:
Mitrināšanas jauda: līdz 40 m2

Attīrīšanas jauda: līdz 20 m2

LW 45:
Mitrināšanas jauda: līdz 75 m2

Attīrīšanas jauda: līdz 40 m2

Jaunākā Venta-Airwasher paaudze.
Balstīta uz 30 pārbaudītu 

panākumu gadiem 15 valstīs!
Tagad ir pieejami 3 izmēri.

 JAUNUMS:   Vēl klusāka darbība
Atsevišķos režīmos gandrīz divreiz klusāka darbība.

 JAUNUMS:   Automātiska izslēgšanās 
Ierīce automātiski izslēdzas, kad viss ūdens ir izgarojis.



Mitrinātājs un attīrītājs
Divi vienā
Revolucionāra,  

pasaulē nebijusi tehnoloģija.

Sausu gaisu ir grūti attīrīt.  
Mitrināšana kopā ar attīrīšanu ir daudz efektīvāka.

  JAUNUMS!

l	Pieejami 3 lielumi 2 krāsās

l	Vienkāršs

l	Viegli uzturams

l	Higiēnisks

l	Ieguldījums visam mūžam
100%
ražots Vācijā

Venta sistēma  
nodrošina perfektu higiēnu.

Venta ir sasniegusi perfektu higiēnu, pa
teicoties
1) izcili vienkāršai konstrukcijai, kas dar
bojas bez filtriem;
2) svaiga ūdens izmantošanai ik dienas un
3) Venta higiēnas piedevu pie
vienošanai.

Venta higiēnas piedevas nodrošina di
vas galvenās funkcijas: novērš kaļķak
mens un kalcija nogulšņu veidošanos un 
veicina iztvaikošanas procesu, ļaujot 
ūdenim līt uz diskiem. Vienkārši izskalo
jiet jebkādas nogulsnes, tīrot ierīci ik pēc 
1014 dienām. 

Svarīgi: Venta higiēnas piedevu saturs 
neiztvaiko. Tās paliek ierīcē, līdz tiek iz
skalotas tīrot (apmēram ik pēc 1014 die
nām). Ik dienas ir jāpievieno tikai svaigs 
ūdens, no jauna aktivizējot Venta higiē
nas piedevu saturu. Pievienojiet devu 
Venta higiēnas piedevas jaunajam ūde
nim pēc katras ierīces tīrīšanas, lai nodro
šinātu pareizu gaisa attīrītāja darbību. Ar 
vienu pudeli Ventas higiēnas piedevas 
pietiek apmēram vienai ziemas sezonai 
(5 mēnešiem). 

Venta tīrītājs ir domāts periodiskai Ven
taAirwasher tīrīšanai. Ieteicamais tīrīša
nas biežums, ja ierīce tiek izmantota visu 
gadu, ir viena reize sešos mēnešos. Ļoti 
iesakām izmantot Venta tīrītāju pirms 
iekārtas nolikšanas uzglabāšanai, lai pār
liecinātos, ka nav palikušas nekādas no
gulsnes. Ir pieejami trīs dažādi aromātis
ko eļļu aromāti. Šīs 100% dabīgās eļļas 
var izmantot pēc izvēles.

VentaAirwasher ir būtiska priekšrocība 
salīdzinājumā ar citām šādām sistē
mām – šīs piedevas var tikt pievienotas, 
absolūti neuztraucoties par aizsērēšanu. 

Piedevas:
l	Venta higiēnas piedeva
l	Venta tīrītājs

Plus:
l	Pretsaaukstēšanās 

aromatizētājs
l	Apelsīnu aromatizētājs
l	Relaksējošs 

aromatizētājs

Papildus informācija par sistēmu VENTA
www.venta-airwasher.lv  www.venta-airwasher.com  www.venta.ru

Oficiālais izplatītājs – SIA „BALTIJAS TIRDZNIECĪBAS UZŅĒMUMS”
Dārzaugļu iela 1201, Rīga LV1012. Tālr. 67790720. Fakss 67790738.

Epasts: info@btu.lv    www.btu.lv

l	Digitālais termohigro-
metrs. Uz ekrāna vien-
laicīgi tiek rādīta tel-
pas temperatūra un re-
latīvais gaisa mitrums.

Iestāvējušies tabakas dūmi un 
nepatīkami aromāti ir neveselīgi.

Lai gaiss būtu patīkams, tam ir jābūt bez 
smaržas. Auksta, iestāvējusies tabakas 
smaka ir īpaši nepatīkama. 

VentaAirwasher izplatītās neredzamās 
ūdens daļiņas uztver šo smaku saturošās 
daļiņas. Rezultāts: gaiss, kas ir tīrs un 
svaigs kā rīts pēc lietusgāzes.

Venta-Airwasher attīra gaisu ar daudziem caur 
ūdeni rotējošiem diskiem – bez filtriem. Smaržu da-
ļiņas tiek absorbētas ūdenī. Te nav, kur pavairoties 
nepatīkamiem aromātiem.

Venta-Airwasher mitrina tīru, 
siltu gaisu. Ideāls iestāvējušiem 
tabakas dūmiem, nepatīkamām 

smaržām, mājsaimniecības 
putekļiem un putekšņiem.

Bez filtriem.

Izcili vienkārša 
tehnoloģija vieglai, 
ilglaicīgai darbībai.

VentaAirwasher ir vienīgā ierīce mā
jām un birojiem, kurā ir izmantots gaisa 
attīrīšanas princips bez filtriem.

VentaAirwasher darbojas higiēniski 
un to ir viegli iztīrīt. Nekādu filtru, no ku
riem ir jāatbrīvojas, kad tie kļūst netīri. 
Ierīces dizains ir asprātīgi vienkāršs un 
izturīgs, nodrošinot tai ļoti ilgu eksplua-
tācijas laiku. 

VentaAirwasher darbojas pēc 
aukstās iztvaikošanas principa, kas ir 
plaši pazīstama kā vislabākā tehnika: 
1) nekādas apkaļķošanās un nekādu 
kasešu; 
2) nekādas ultraskaņas apsmidzināša
nas, nekādas iztvaikošanas un nekādas 
pārmitrināšanas. Gaiss telpās vienmēr 
tiek automātiski mitrināts līdz pareiza-
jam līmenim.

Izcili vienkāršā tehnoloģija ļauj pie
vienot aromatizētājus un gaisa atsvaidzi
nātājus, nesabojājot ierīces mitrināšanas 
vai attīrīšanas funkciju.

l

l

l

l

Filtrē ūdens.
Ūdens bez smaržas noķer putekļu daļiņas. Pārbaudi pats!

Nekādu filtru,  
no kuriem ir jāatbrīvojas,  

kad tie kļūst netīri.

Siltai, 30 m2 lielai telpai  
ir vajadzīgi aptuveni  

5 litri ūdens dienā.

Venta-Airwasher
Tas ir tik vienkārši.

Nekādu filtru. Filtrē ūdens.

l	Īpaši zems enerģijas patēriņš

l	Uzlabota veiktspēja un dizains

l	Vēl klusāka darbība

l	Automātiska izslēgšanās




