
En partner å regne med

AuraFlex
Boligventilasjon
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AuraFlex boligventilasjon  
for leilighetsbygg
AuraFlex er et luftfordelingssystem for 
 leilighetsbygg. Systemet egner seg like 
godt for anlegg med enhetsaggregater 
som anlegg med sentrale aggregat.

Med AuraFlex får du:
• Stålventiler i høy kvalitet
• Robuste plenumskammmer med spjeld  

og  måleuttak
• Fordelingsbokser designet for lavt trykktap  

og god lyddemping
• For spirokanaler og fleksible kanaler
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AuraFlex med fleksible kanaler 
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AuraFlex med spirokanaler



6

Ventilmønstre og -farger
•  Trekte stålventiler i høy kvalitet
•  Mange varianter
•  Mulighet for egendesignede ventilmønstre og farger

Rektanguære veggventiler
Standardsortiment på ti forskjellige ventilfrontmønstre.

Sirkulære veggventiler
Standardsortiment på åtte forskjellige ventilfrontmønstre.

Sirkulære takventiler
Standardsortiment på to forskjellige takventiler.

Fargelegg din tilværelse
Uansett hvilket fargespekter du har på din bolig / ditt interiør,  
vil du kunne finne den riktige fargen til dine ventilfronter. 
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VENTILER TIL DET MODERNE HJEM
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AuraFlex for spirokanaler 

Plenumskammer
Plenumskammer er utstyrt med måleuttak og regulerings-
spjeld for enkel innregulering. 
Kammeret har også lyddempende innvendig materiale  
for god egendempning.
Finnes i dimensjoner Ø100 og Ø125.

Plenumskammer,
rett

Plenumskammer,
vinkel
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Plenumskammer
Finnes i varianter med 1, 2 eller 3 innløp, 
 tilpasset rommets størrelse.
Plenumskammer er utstyrt med måleuttak  
og reguleringsspjeld for enkel innregulering  
og god nøyaktighet.
Kammeret har lyddempende materiale inn-
vendig for god egendempning.

Enkel tilkobling og låsing  
av kanal uten verktøy.

Fordelingsboks
Fordelingsbokser er utviklet med tanke på lavt trykktap  
og god lyddemping. Med lyddemperen montert på  
fordelingsboksen kommer man enkelt til innvendig for 
 inspeksjon eller rengjøring.
Finnes i fire standardutførelser, eller kan tilpasses etter 
kundens ønske.

Kanaler og detaljer
AuraFlex kanaler forenkler monteringen.
Små kanaler med utv.diameter på Ø75 eller Ø90 gjør at 
krysninger av tilluft og avtrekkskanaler i leiligheten ikke er noe 
hindring. Bøyeradius på kanalene er på beskjedne 300mm.
Kanaler kappes enkelt ved bruk av en kniv.
Kanalene leveres i kveiler på 50m, og med tilhørende 
skjøtestykker unngår man svinn.

AuraFlex for fleksible kanaler
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AuraFlex  
for et optimalt  

inneklima
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Hovedkontor/fabrikk
PO Box 100
NO-2712 Brandbu
Telephone:+47 61 31 35 00
Telefax:+47 61 31 35 10
www.trox.no

Salgskontor
Sorgenfriveien 9
NO-7037 Trondheim

Salgskontor
Fabrikkveien 14
NO-4033 Stavanger

Salgskontor
Tvetenveien 152
NO-0671 Oslo

Salgskontor
Damsgårdsveien 169 
NO-5160 Laksevåg

Salgskontor Sverige
Konsumentvägen 17
SE-125 30 Älvsjö

TROX Danmark
Kærvej 23 
2970 Hørsholm 
DANMARK 
Fax: +45 4914 6677 
Tlf.: +45 4914 6633 
www.trox.dk

Salgskontor Danmark
Lysholt Allé 10 
7100 Vejle 
DANMARK 
Tlf.: +45 8625 1911 
www.trox.dk


