
En partner att räkna med!

AuraFlex
Bostadsventilation
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AuraFlex ventilation till 
lägenheter
AuraFlex är ett luftfördelningssystem för
lägenhetsfastigheter. Systemet lämpar sig 
lika bra både i anläggningar med små
lägenhetsaggregat som centrala aggregat.

Med AuraFlex får du:
• Ståldon av hög kvalitét
• Robusta anslutningslådor med spjäll och 

mätuttag
• Fördelningslådor designade för att ge låga-

tryckfall och bra ljuddämpning.
• Produkter anpassade för både flexibla
• Kanaler och plåtkanaler.
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AuraFlex med flexibla kanaler
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AuraFlex med plåtkanaler
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Donmönster- och färger
• Ståldon av hög kvalitét
• Många alternativ
• Möjlighet för egendesignade mönster och färger.

Rektangulära väggdon
Standardsortiment med sex olika hålmönster.

Cirkulära väggdon
Standardsortiment med fem olika hålmönster.

Cirkulära takdon
Standardsortiment med två olika utséenden.

Färglägg din tillvaro
Oavsett vilket färgspekter du har på din lägenhets interiör
kommer du hitta den rätta färgen på dina donfronter.
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DON TILL DET MODERNA HEMMET

Cirkulära takdon
Standardsortiment med två olika utséenden.
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AuraFlex för plåtkanaler 

Anslutningslåda
Anslutningslådan är utrustad med mätuttag och  
injusteringsspjäll för enkel injustering.  
Lådan är invändigt isolerad vilket ger god egendämpning.
Levereras i dimensionerna Ø100 och Ø125.

Anslutningslåda, 
rak

Anslutninslåda, 
vinkel sida eller 
vinkel ned
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Anslutningslådan
Kommer i varianter med 1, 2 eller 3 inlopp,
beroende på rummets storlek.
Anslutningslådan är utrustad med mätuttag
och injusteringsspjäll för enkel injustering.
Lådan är invändigt isolerad vilket ger god
egendämpning.

Enkel anslutning och
låsning av kanal utan
verktyg.

Fördelningslåda
Fördelningslådan är utvecklad för att ge låga tryckfall och
god ljuddämpning. Med inspektionslucka för enkel
inspektion och rengöring. Finns i fyra olika
standardutföranden och kan anpassas efter specifika
önskemål.

Kanaler och detaljer
AuraFlex kanaler förenklar montaget.
Små kanaler med utv.diameter på Ø75 eller Ø90 gör
att korsningar av tilluft och frånluftskanaler blir enkelt.
Böjradien på kanalerna är endast 300mm. Kanalerna
kapas enkelt med hjälp av en kniv. Kanalerna
levereras på rullar om 50 m och med  
tillhörande skarvstycken blir svinnet minimalt.

AuraFlex för flexibla kanaler

Injusteringsplatta
Injusteringsplattan placeras
invändigt i stosen och reglerar
luftmängden om ej möjlighet för
anslutningslåda finns. 
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AuraFlex  
för ett optimalt
inomhusklimat
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Huvudkontor/fabrik
PO Box 100
NO-2712 Brandbu
Telephone:+47 61 31 35 00
Fax:+47 61 31 35 10
www.trox.no

Säljkontor
Sorgenfriveien 9
NO-7037 Trondheim

Säljkontor
Fabrikkveien 14
NO-4033 Stavanger

Säljkontor
Gneisveien 8, 2 etg.
NO-2020 Skedsmokorset

Säljkontor
Damsgårdsveien 169 
NO-5160 Laksevåg

Säljkontor Sverige
Konsumentvägen 17
SE-125 30 Älvsjö

Säljkontor Sverige
Blockgatan 8
SE-254 64 Helsingborg

TROX Danmark
Lyskær 10 
2730 Herlev 
DANMARK 
Fax: +45 4914 6677 
Tlf.: +45 4914 6633 
www.trox.dk

Säljkontor Danmark
Lysholt Allé 8 
7100 Vejle 
DANMARK 
Tlf.: +45 8625 1911 
www.trox.dk


