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Ventilation
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FLEXIT SORTIMENT
Flexit Silent-ECO
En serie effektiva, energisnåla och 
tystgående fläktar för våtrum, toa/bad/
duschrum, tvättstugor och förråd där 
fukt och lukt kan förekomma. Kullager 
och kallrasskydd. ∅ 100 kanaler.

Silent-ECO Standard. Manuell på/av.
Silent-ECO TH. Automatisk på/av via 
timer eller fuktsensor.
Silent-ECO TM. Automatisk på/av via 
timer eller rörelsesensor.

Flexit B-Serien
En serie fläktar för våtrum, toa/bad/
duschrum, tvättstugor och förråd där 
fukt och lukt kan förekomma. Kullager.

100-B/125-B/150-B Standard. 
Manuell på/av. ∅ 100/125/150.
100-B TH/125-B TH. Automatisk 
på/av via timer eller fuktsensor. 
∅ 100/125. 
100-B P. På/av via dragsnöre. ∅ 100.

Flexit Slimline
Badrumsfläktar med tilltalande design 
för väggmontage. Bygger bara 3 cm 
från väggen. Finns med front i vitt eller 
aluminium. Ø 100 kanaler. 

Slimline Standard. Manuell på/av.
Slimline TH. Automatisk på/av via 
timer eller fuktsensor.

Flexit F-Serien
Enkla och prisvärda badrumsfläktar. 
Passar Ø 100 rörkanaler.

100-F Standard. Manuell på/av.
100-F P. Manuell på/av med drag-
snöre.
100-F TH. Automatisk på/av via timer 
eller fuktsensor.

Flexit 100-X värmeflyttare
En praktisk, effektiv och tystgående 
värmeflyttare med termostat. Hjälper 
till att sprida värmen från ett rum till ett 
annat, t ex när braskamin används, el-
ler för att tillvarata värme från solvarma 
rum eller uterum. Levereras med kanal 
och galler.

Väggenomföring 
100 FG/100 FL 
Kvadratisk väggenomföring med 
rörkanal i plast. Galler eller lamell.
Längd 350 mm. Lätt att kapa och 
montera på fläkten. ∅ 100 kanaler.

Väggenomföring 
RG 100/RG 125
Rörkanal i plast. Längd 350 mm. Går 
att förlänga eller kapas till exakt längd. 
∅ 100 eller 125.

Väggenomföring aluminium
Flexibel rörkanal i aluminium. 
Utdragbar till max 500 mm. Böjbar för 
att underlätta montering då inner- och 
ytterhål inte är på exakt samma nivå. 
Levereras med tejp.

Backspjäll 
FBD100/FBD 125
Kallrasskydd i plast. 
För ∅ 100 eller 125 kanal.

Galler PR 100, runt
För inomhus och utomhus montering. 
Vitt med rund stos. ∅ 100 kanal.

Galler PS 100/PS 125, 
kvadratiskt
För inomhus och utomhus montering. 
Vitt med rund stos. För ∅ 100 eller 
125 kanaler.

Lamellventil PL 100/
PL 125/PL 150, kvadratisk
För utomhus montering. Vit med rund 
stos. Används för att undvika kallras 
när fläkten inte är aktiverad. Finns för 
∅ 100 eller 125 kanaler. (Även för 
∅ 150 kanal, men utan stos.)

Täckplatta
200x200 mm, vit plast. Kan monteras 
på rund ∅ 100, 125 och 150 kanal.

Fläktarna ovan är avsedda för fast elmontage. 
De skall därför installeras av behörig elmontör.

Badrumsfläktar Tillbehör fläktar
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Friskluftsventil Aero 100/ 
Aero 125/Aero 160 
Komplett friskluftsventil med genom-
föring, yttergaller med stormkåpa och 
effektiv inomhusventil med mycket 
bra luftspridning. Kondensisolering på 
insidan. Tillverkad i kraftig plast av 
hög kvalitet. ∅ 100, 125 eller 160. 
Justerbar längd 60-360 mm 
(Aero 160: 215-385 mm).

Friskluftsventil Aero 100dB/
Aero 125 dB 
Komplett friskluftsventil med ljuddämp-
ning. Perfekt för placering mot väg 
eller järnväg. Ljuddämpning: ca 47 dB 
v/400 mm. Levereras med stormkåpa, 
ljuddämpning och effektiv inomhus-
ventil med mycket bra luftspridning. 
Kondensisolering på insidan. Tillverkad 
i kraftig plast av hög kvalitet. ∅ 100 el-
ler 125. Justerbar längd 60-400 mm. 

Friskluftsventil 100FF
Prisvärd komplett friskluftsventil med 
genomföring, yttergaller och effektiv 
inomhusventil med bra luftspridning. 
∅ 100. Justerbar längd upp 
till 380 mm.

Friskluftsventil 100K/125K          
Komplett friskluftsventil med genom-
föring, yttergaller och justerbar klaff-
lucka med dragsnöre. Tillverkad i 
kraftig plast av hög kvalitet. ∅ 100 eller 
125. Justerbar längd 60-360 mm.

Friskluftsventil  
Komplett friskluftsventil med runt gal-
ler på insidan och fyrkantigt galler på 
utsidan. ∅ 100. Justerbar längd upp 
till 400 mm. 

Friskluftsventil 
Komplett friskluftsventil med justerbar 
tallriksventil på insidan samt storm-
kåpa på utsidan. ∅ 3 tum. Justerbar 
längd 165-320 mm.

Varför ventilera?
När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet 
inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra 
bostäder förändrades för alltid.
 Tyvärr inte enbart till det bättre.
 För i spåren av tilläggsisoleringar, treglasfönster 
och tätningslister följde den dåliga inomhusluften. 
Våra bostäder blev så täta att all naturlig luftväxling 
upphörde.
 Människor drabbades av huvudvärk, trötthet och 
astma bara av att vistas i sina hem. Emissioner från 
olika byggmaterial och färger framkallade allergier. 
Alltmedan fukt och mögel slog till i mängder av våt-
rum (vilket knappast förbättrade de boendes hälsa). 
 Lösningen heter förstås ventilation. Tidigare hade 
våra otäta, dragiga hus alltid skött luftväxlingen på 
naturlig väg. Nu krävs andra metoder: Ut med den 
dåliga luften genom ventiler i vägg eller tak (med eller 
utan fläktar). In med ny frisk luft genom friskluftsventiler
i väggarna.
 I den här foldern hittar du ett brett sortiment av 
bra ventilationsprodukter.

VentilkomponenterKompletta ventiler
Klaffventil, vit 
För montering direkt på vägg. Sprider 
inkommande luft bättre än s k tallriks-
ventil. Luckan kan regleras i tre fasta 
lägen. Finns i format 4”x 4”, 4”x 6”, 5”x 
5”, 6”x 6”. Levereras med dragsnöre.

Klaffventil, vit 100 K/125 K 
Med rund stos för enklare montering. 
Sprider inkommande luft bättre än s k
tallriksventil. Luckan kan ställas i tre 
fasta lägen. Storlek: 4”x 4”. ∅ 100 
eller 125.  

Tallriksventil, vit 
Effektiv ventil för vägg- eller takmon-
tage, med skruvlock för enklare juster-
ingsmöjligheter. Finns i flera utföranden 
för olika förutsättningar. Storlek 4”x 4”, 
5”x 5” eller 6”x 6”. ∅ 100, 125 
eller 160.

Galler 100K/125K, vit 
Galler i plast med eller utan rund stos. 
Storlek 6”x 6”. Stos ∅ 100 eller 125.  

Galler, runt 
Elegant galler i vit pulverlackad metall. 
Försedd med fjäder för montage i 
spirorör. (Fjädern går att ta bort för 
montering direkt på vägg.) Finns även 
i koppar eller rostfritt. Yttre ∅ 125 eller 
150. Passar ∅ 100 resp 125 kanaler.

Galler, runt 
Runt galler i gjuten aluminium. Yttre 
∅ 130 eller 155. Passar ∅ 100 resp 
125 kanaler.

Galler, kvadratiskt 
Elegant galler i vit pulverlackad metall. 
För montering på vägg. Yttermått 
155x155 mm. Finns även i koppar eller 
rostfritt utförande.

Galler, zinkplåt 
Effektivt galler för montering på vägg. 
Lämpligt för liggande ytterpanel. Finns 
i flera storlekar: 100x100, 100x150, 
150x150, 150x225 och 225x225 mm.

Galler, zinkplåt 
Effektivt galler med stos för montering i 
∅ 100, 125 eller 160 kanaler. Ytter-
mått 4”x 4” eller 6”x6”.

Spaltventil 
Effektiv och snygg spaltventil för mon-
tering i fönster- eller dörrkarm. Finns 
i eloxerad eller vitlackerad aluminium. 
Längd 400 eller 500 mm.

Överströmningsgaller
Stilrent och effektivt galler för 
genomströmning av luft i t ex dörrar, 
skåp, väggar eller utrymmen med 
värmeavgivande apparater. Finns i 
vitlackerad eller matt aluminium. 
Ramstorlek 370x45 eller 570x85 mm 
(passar 600 mm kyl/frysskåp).

Ventiler för 
mekanisk ventilation

Flexits sortiment av ventilationsprodukter innehåller 
allt som behövs för att skapa god luftväxling inomhus 
i olika typer av rum och hus. Alla komponenterna är 
monteringsvänliga. Fläktarna däremot kräver installation 
av behörig elmontör.
 I sortimentet finns:
	 •	Badrumsfläktar  
	 •	Tillbehör	till	fläktar
	 •	Kompletta	ventiler	
	 •	Ventilkomponenter
	 •	Spaltventiler	 	
	 •	Överströmningsgaller
	 •	Ventiler	för	mekanisk	ventilation

Frånluftsventil
Tak eller väggmonterad ventil med 
nippel och packning for utsug i ventila-
tionssystem. Passar till rörkanaler med 
eller utan muff, liksom till ventilfästen 
med muffstorlek. Finns i plast och 
metall i olika storlekar 

Tilluftsventiler
Elegant designade ventiler med lågt 
luftmotstånd och hög kapacitet. Aero-
dynamisk utformning för lägsta möjliga 
ljudnivå. Levereras med fjäder för enkel 
montering/demontering. Rengörs med 
vanligt diskmedel.

Ventilkåpor 
Lämpliga att montera på vägg i särskilt 
vindutsatta lägen. Finns i plast och 
zinkplåt, med slät baksida, stos eller 
ram.

Stormkåpa för köksfläkt
Kåpa i zinkplåt med stos och fjädrande 
spjäll för montering i kanal. Lämplig för 
köksfläktar och torktumlare. ∅ 100, 
125 eller 150.

Produktöversikt

Värmeflyttare

Friskluftsventil

Frånluftsventiler

Badrumsfläkt

Friskluftsventiler



Friskluftsventil Aero 100/ 
Aero 125/Aero 160 
Komplett friskluftsventil med genom-
föring, yttergaller med stormkåpa och 
effektiv inomhusventil med mycket 
bra luftspridning. Kondensisolering på 
insidan. Tillverkad i kraftig plast av 
hög kvalitet. ∅ 100, 125 eller 160. 
Justerbar längd 60-360 mm 
(Aero 160: 215-385 mm).

Friskluftsventil Aero 100dB/
Aero 125 dB 
Komplett friskluftsventil med ljuddämp-
ning. Perfekt för placering mot väg 
eller järnväg. Ljuddämpning: ca 47 dB 
v/400 mm. Levereras med stormkåpa, 
ljuddämpning och effektiv inomhus-
ventil med mycket bra luftspridning. 
Kondensisolering på insidan. Tillverkad 
i kraftig plast av hög kvalitet. ∅ 100 el-
ler 125. Justerbar längd 60-400 mm. 

Friskluftsventil 100FF
Prisvärd komplett friskluftsventil med 
genomföring, yttergaller och effektiv 
inomhusventil med bra luftspridning. 
∅ 100. Justerbar längd upp 
till 380 mm.

Friskluftsventil 100K/125K          
Komplett friskluftsventil med genom-
föring, yttergaller och justerbar klaff-
lucka med dragsnöre. Tillverkad i 
kraftig plast av hög kvalitet. ∅ 100 eller 
125. Justerbar längd 60-360 mm.

Friskluftsventil  
Komplett friskluftsventil med runt gal-
ler på insidan och fyrkantigt galler på 
utsidan. ∅ 100. Justerbar längd upp 
till 400 mm. 

Friskluftsventil 
Komplett friskluftsventil med justerbar 
tallriksventil på insidan samt storm-
kåpa på utsidan. ∅ 3 tum. Justerbar 
längd 165-320 mm.

Varför ventilera?
När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet 
inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra 
bostäder förändrades för alltid.
 Tyvärr inte enbart till det bättre.
 För i spåren av tilläggsisoleringar, treglasfönster 
och tätningslister följde den dåliga inomhusluften. 
Våra bostäder blev så täta att all naturlig luftväxling 
upphörde.
 Människor drabbades av huvudvärk, trötthet och 
astma bara av att vistas i sina hem. Emissioner från 
olika byggmaterial och färger framkallade allergier. 
Alltmedan fukt och mögel slog till i mängder av våt-
rum (vilket knappast förbättrade de boendes hälsa). 
 Lösningen heter förstås ventilation. Tidigare hade 
våra otäta, dragiga hus alltid skött luftväxlingen på 
naturlig väg. Nu krävs andra metoder: Ut med den 
dåliga luften genom ventiler i vägg eller tak (med eller 
utan fläktar). In med ny frisk luft genom friskluftsventiler
i väggarna.
 I den här foldern hittar du ett brett sortiment av 
bra ventilationsprodukter.

VentilkomponenterKompletta ventiler
Klaffventil, vit 
För montering direkt på vägg. Sprider 
inkommande luft bättre än s k tallriks-
ventil. Luckan kan regleras i tre fasta 
lägen. Finns i format 4”x 4”, 4”x 6”, 5”x 
5”, 6”x 6”. Levereras med dragsnöre.

Klaffventil, vit 100 K/125 K 
Med rund stos för enklare montering. 
Sprider inkommande luft bättre än s k
tallriksventil. Luckan kan ställas i tre 
fasta lägen. Storlek: 4”x 4”. ∅ 100 
eller 125.  

Tallriksventil, vit 
Effektiv ventil för vägg- eller takmon-
tage, med skruvlock för enklare juster-
ingsmöjligheter. Finns i flera utföranden 
för olika förutsättningar. Storlek 4”x 4”, 
5”x 5” eller 6”x 6”. ∅ 100, 125 
eller 160.

Galler 100K/125K, vit 
Galler i plast med eller utan rund stos. 
Storlek 6”x 6”. Stos ∅ 100 eller 125.  

Galler, runt 
Elegant galler i vit pulverlackad metall. 
Försedd med fjäder för montage i 
spirorör. (Fjädern går att ta bort för 
montering direkt på vägg.) Finns även 
i koppar eller rostfritt. Yttre ∅ 125 eller 
150. Passar ∅ 100 resp 125 kanaler.

Galler, runt 
Runt galler i gjuten aluminium. Yttre 
∅ 130 eller 155. Passar ∅ 100 resp 
125 kanaler.

Galler, kvadratiskt 
Elegant galler i vit pulverlackad metall. 
För montering på vägg. Yttermått 
155x155 mm. Finns även i koppar eller 
rostfritt utförande.

Galler, zinkplåt 
Effektivt galler för montering på vägg. 
Lämpligt för liggande ytterpanel. Finns 
i flera storlekar: 100x100, 100x150, 
150x150, 150x225 och 225x225 mm.

Galler, zinkplåt 
Effektivt galler med stos för montering i 
∅ 100, 125 eller 160 kanaler. Ytter-
mått 4”x 4” eller 6”x6”.

Spaltventil 
Effektiv och snygg spaltventil för mon-
tering i fönster- eller dörrkarm. Finns 
i eloxerad eller vitlackerad aluminium. 
Längd 400 eller 500 mm.

Överströmningsgaller
Stilrent och effektivt galler för 
genomströmning av luft i t ex dörrar, 
skåp, väggar eller utrymmen med 
värmeavgivande apparater. Finns i 
vitlackerad eller matt aluminium. 
Ramstorlek 370x45 eller 570x85 mm 
(passar 600 mm kyl/frysskåp).

Ventiler för 
mekanisk ventilation

Flexits sortiment av ventilationsprodukter innehåller 
allt som behövs för att skapa god luftväxling inomhus 
i olika typer av rum och hus. Alla komponenterna är 
monteringsvänliga. Fläktarna däremot kräver installation 
av behörig elmontör.
 I sortimentet finns:
	 •	Badrumsfläktar  
	 •	Tillbehör	till	fläktar
	 •	Kompletta	ventiler	
	 •	Ventilkomponenter
	 •	Spaltventiler	 	
	 •	Överströmningsgaller
	 •	Ventiler	för	mekanisk	ventilation

Frånluftsventil
Tak eller väggmonterad ventil med 
nippel och packning for utsug i ventila-
tionssystem. Passar till rörkanaler med 
eller utan muff, liksom till ventilfästen 
med muffstorlek. Finns i plast och 
metall i olika storlekar 

Tilluftsventiler
Elegant designade ventiler med lågt 
luftmotstånd och hög kapacitet. Aero-
dynamisk utformning för lägsta möjliga 
ljudnivå. Levereras med fjäder för enkel 
montering/demontering. Rengörs med 
vanligt diskmedel.

Ventilkåpor 
Lämpliga att montera på vägg i särskilt 
vindutsatta lägen. Finns i plast och 
zinkplåt, med slät baksida, stos eller 
ram.

Stormkåpa för köksfläkt
Kåpa i zinkplåt med stos och fjädrande 
spjäll för montering i kanal. Lämplig för 
köksfläktar och torktumlare. ∅ 100, 
125 eller 150.

Produktöversikt

Värmeflyttare

Friskluftsventil

Frånluftsventiler

Badrumsfläkt

Friskluftsventiler



Friskluftsventil Aero 100/ 
Aero 125/Aero 160 
Komplett friskluftsventil med genom-
föring, yttergaller med stormkåpa och 
effektiv inomhusventil med mycket 
bra luftspridning. Kondensisolering på 
insidan. Tillverkad i kraftig plast av 
hög kvalitet. ∅ 100, 125 eller 160. 
Justerbar längd 60-360 mm 
(Aero 160: 215-385 mm).

Friskluftsventil Aero 100dB/
Aero 125 dB 
Komplett friskluftsventil med ljuddämp-
ning. Perfekt för placering mot väg 
eller järnväg. Ljuddämpning: ca 47 dB 
v/400 mm. Levereras med stormkåpa, 
ljuddämpning och effektiv inomhus-
ventil med mycket bra luftspridning. 
Kondensisolering på insidan. Tillverkad 
i kraftig plast av hög kvalitet. ∅ 100 el-
ler 125. Justerbar längd 60-400 mm. 

Friskluftsventil 100FF
Prisvärd komplett friskluftsventil med 
genomföring, yttergaller och effektiv 
inomhusventil med bra luftspridning. 
∅ 100. Justerbar längd upp 
till 380 mm.

Friskluftsventil 100K/125K          
Komplett friskluftsventil med genom-
föring, yttergaller och justerbar klaff-
lucka med dragsnöre. Tillverkad i 
kraftig plast av hög kvalitet. ∅ 100 eller 
125. Justerbar längd 60-360 mm.

Friskluftsventil  
Komplett friskluftsventil med runt gal-
ler på insidan och fyrkantigt galler på 
utsidan. ∅ 100. Justerbar längd upp 
till 400 mm. 

Friskluftsventil 
Komplett friskluftsventil med justerbar 
tallriksventil på insidan samt storm-
kåpa på utsidan. ∅ 3 tum. Justerbar 
längd 165-320 mm.

Varför ventilera?
När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet 
inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra 
bostäder förändrades för alltid.
 Tyvärr inte enbart till det bättre.
 För i spåren av tilläggsisoleringar, treglasfönster 
och tätningslister följde den dåliga inomhusluften. 
Våra bostäder blev så täta att all naturlig luftväxling 
upphörde.
 Människor drabbades av huvudvärk, trötthet och 
astma bara av att vistas i sina hem. Emissioner från 
olika byggmaterial och färger framkallade allergier. 
Alltmedan fukt och mögel slog till i mängder av våt-
rum (vilket knappast förbättrade de boendes hälsa). 
 Lösningen heter förstås ventilation. Tidigare hade 
våra otäta, dragiga hus alltid skött luftväxlingen på 
naturlig väg. Nu krävs andra metoder: Ut med den 
dåliga luften genom ventiler i vägg eller tak (med eller 
utan fläktar). In med ny frisk luft genom friskluftsventiler
i väggarna.
 I den här foldern hittar du ett brett sortiment av 
bra ventilationsprodukter.

VentilkomponenterKompletta ventiler
Klaffventil, vit 
För montering direkt på vägg. Sprider 
inkommande luft bättre än s k tallriks-
ventil. Luckan kan regleras i tre fasta 
lägen. Finns i format 4”x 4”, 4”x 6”, 5”x 
5”, 6”x 6”. Levereras med dragsnöre.

Klaffventil, vit 100 K/125 K 
Med rund stos för enklare montering. 
Sprider inkommande luft bättre än s k
tallriksventil. Luckan kan ställas i tre 
fasta lägen. Storlek: 4”x 4”. ∅ 100 
eller 125.  

Tallriksventil, vit 
Effektiv ventil för vägg- eller takmon-
tage, med skruvlock för enklare juster-
ingsmöjligheter. Finns i flera utföranden 
för olika förutsättningar. Storlek 4”x 4”, 
5”x 5” eller 6”x 6”. ∅ 100, 125 
eller 160.

Galler 100K/125K, vit 
Galler i plast med eller utan rund stos. 
Storlek 6”x 6”. Stos ∅ 100 eller 125.  

Galler, runt 
Elegant galler i vit pulverlackad metall. 
Försedd med fjäder för montage i 
spirorör. (Fjädern går att ta bort för 
montering direkt på vägg.) Finns även 
i koppar eller rostfritt. Yttre ∅ 125 eller 
150. Passar ∅ 100 resp 125 kanaler.

Galler, runt 
Runt galler i gjuten aluminium. Yttre 
∅ 130 eller 155. Passar ∅ 100 resp 
125 kanaler.

Galler, kvadratiskt 
Elegant galler i vit pulverlackad metall. 
För montering på vägg. Yttermått 
155x155 mm. Finns även i koppar eller 
rostfritt utförande.

Galler, zinkplåt 
Effektivt galler för montering på vägg. 
Lämpligt för liggande ytterpanel. Finns 
i flera storlekar: 100x100, 100x150, 
150x150, 150x225 och 225x225 mm.

Galler, zinkplåt 
Effektivt galler med stos för montering i 
∅ 100, 125 eller 160 kanaler. Ytter-
mått 4”x 4” eller 6”x6”.

Spaltventil 
Effektiv och snygg spaltventil för mon-
tering i fönster- eller dörrkarm. Finns 
i eloxerad eller vitlackerad aluminium. 
Längd 400 eller 500 mm.

Överströmningsgaller
Stilrent och effektivt galler för 
genomströmning av luft i t ex dörrar, 
skåp, väggar eller utrymmen med 
värmeavgivande apparater. Finns i 
vitlackerad eller matt aluminium. 
Ramstorlek 370x45 eller 570x85 mm 
(passar 600 mm kyl/frysskåp).

Ventiler för 
mekanisk ventilation

Flexits sortiment av ventilationsprodukter innehåller 
allt som behövs för att skapa god luftväxling inomhus 
i olika typer av rum och hus. Alla komponenterna är 
monteringsvänliga. Fläktarna däremot kräver installation 
av behörig elmontör.
 I sortimentet finns:
	 •	Badrumsfläktar  
	 •	Tillbehör	till	fläktar
	 •	Kompletta	ventiler	
	 •	Ventilkomponenter
	 •	Spaltventiler	 	
	 •	Överströmningsgaller
	 •	Ventiler	för	mekanisk	ventilation

Frånluftsventil
Tak eller väggmonterad ventil med 
nippel och packning for utsug i ventila-
tionssystem. Passar till rörkanaler med 
eller utan muff, liksom till ventilfästen 
med muffstorlek. Finns i plast och 
metall i olika storlekar 

Tilluftsventiler
Elegant designade ventiler med lågt 
luftmotstånd och hög kapacitet. Aero-
dynamisk utformning för lägsta möjliga 
ljudnivå. Levereras med fjäder för enkel 
montering/demontering. Rengörs med 
vanligt diskmedel.

Ventilkåpor 
Lämpliga att montera på vägg i särskilt 
vindutsatta lägen. Finns i plast och 
zinkplåt, med slät baksida, stos eller 
ram.

Stormkåpa för köksfläkt
Kåpa i zinkplåt med stos och fjädrande 
spjäll för montering i kanal. Lämplig för 
köksfläktar och torktumlare. ∅ 100, 
125 eller 150.

Produktöversikt

Värmeflyttare

Friskluftsventil

Frånluftsventiler

Badrumsfläkt

Friskluftsventiler



Friskluftsventil Aero 100/ 
Aero 125/Aero 160 
Komplett friskluftsventil med genom-
föring, yttergaller med stormkåpa och 
effektiv inomhusventil med mycket 
bra luftspridning. Kondensisolering på 
insidan. Tillverkad i kraftig plast av 
hög kvalitet. ∅ 100, 125 eller 160. 
Justerbar längd 60-360 mm 
(Aero 160: 215-385 mm).

Friskluftsventil Aero 100dB/
Aero 125 dB 
Komplett friskluftsventil med ljuddämp-
ning. Perfekt för placering mot väg 
eller järnväg. Ljuddämpning: ca 47 dB 
v/400 mm. Levereras med stormkåpa, 
ljuddämpning och effektiv inomhus-
ventil med mycket bra luftspridning. 
Kondensisolering på insidan. Tillverkad 
i kraftig plast av hög kvalitet. ∅ 100 el-
ler 125. Justerbar längd 60-400 mm. 

Friskluftsventil 100FF
Prisvärd komplett friskluftsventil med 
genomföring, yttergaller och effektiv 
inomhusventil med bra luftspridning. 
∅ 100. Justerbar längd upp 
till 380 mm.

Friskluftsventil 100K/125K          
Komplett friskluftsventil med genom-
föring, yttergaller och justerbar klaff-
lucka med dragsnöre. Tillverkad i 
kraftig plast av hög kvalitet. ∅ 100 eller 
125. Justerbar längd 60-360 mm.

Friskluftsventil  
Komplett friskluftsventil med runt gal-
ler på insidan och fyrkantigt galler på 
utsidan. ∅ 100. Justerbar längd upp 
till 400 mm. 

Friskluftsventil 
Komplett friskluftsventil med justerbar 
tallriksventil på insidan samt storm-
kåpa på utsidan. ∅ 3 tum. Justerbar 
längd 165-320 mm.

Varför ventilera?
När energikrisen rammade Sverige på 1970-talet 
inleddes ett korståg mot kyla och drag, och våra 
bostäder förändrades för alltid.
 Tyvärr inte enbart till det bättre.
 För i spåren av tilläggsisoleringar, treglasfönster 
och tätningslister följde den dåliga inomhusluften. 
Våra bostäder blev så täta att all naturlig luftväxling 
upphörde.
 Människor drabbades av huvudvärk, trötthet och 
astma bara av att vistas i sina hem. Emissioner från 
olika byggmaterial och färger framkallade allergier. 
Alltmedan fukt och mögel slog till i mängder av våt-
rum (vilket knappast förbättrade de boendes hälsa). 
 Lösningen heter förstås ventilation. Tidigare hade 
våra otäta, dragiga hus alltid skött luftväxlingen på 
naturlig väg. Nu krävs andra metoder: Ut med den 
dåliga luften genom ventiler i vägg eller tak (med eller 
utan fläktar). In med ny frisk luft genom friskluftsventiler
i väggarna.
 I den här foldern hittar du ett brett sortiment av 
bra ventilationsprodukter.

VentilkomponenterKompletta ventiler
Klaffventil, vit 
För montering direkt på vägg. Sprider 
inkommande luft bättre än s k tallriks-
ventil. Luckan kan regleras i tre fasta 
lägen. Finns i format 4”x 4”, 4”x 6”, 5”x 
5”, 6”x 6”. Levereras med dragsnöre.

Klaffventil, vit 100 K/125 K 
Med rund stos för enklare montering. 
Sprider inkommande luft bättre än s k
tallriksventil. Luckan kan ställas i tre 
fasta lägen. Storlek: 4”x 4”. ∅ 100 
eller 125.  

Tallriksventil, vit 
Effektiv ventil för vägg- eller takmon-
tage, med skruvlock för enklare juster-
ingsmöjligheter. Finns i flera utföranden 
för olika förutsättningar. Storlek 4”x 4”, 
5”x 5” eller 6”x 6”. ∅ 100, 125 
eller 160.

Galler 100K/125K, vit 
Galler i plast med eller utan rund stos. 
Storlek 6”x 6”. Stos ∅ 100 eller 125.  

Galler, runt 
Elegant galler i vit pulverlackad metall. 
Försedd med fjäder för montage i 
spirorör. (Fjädern går att ta bort för 
montering direkt på vägg.) Finns även 
i koppar eller rostfritt. Yttre ∅ 125 eller 
150. Passar ∅ 100 resp 125 kanaler.

Galler, runt 
Runt galler i gjuten aluminium. Yttre 
∅ 130 eller 155. Passar ∅ 100 resp 
125 kanaler.

Galler, kvadratiskt 
Elegant galler i vit pulverlackad metall. 
För montering på vägg. Yttermått 
155x155 mm. Finns även i koppar eller 
rostfritt utförande.

Galler, zinkplåt 
Effektivt galler för montering på vägg. 
Lämpligt för liggande ytterpanel. Finns 
i flera storlekar: 100x100, 100x150, 
150x150, 150x225 och 225x225 mm.

Galler, zinkplåt 
Effektivt galler med stos för montering i 
∅ 100, 125 eller 160 kanaler. Ytter-
mått 4”x 4” eller 6”x6”.

Spaltventil 
Effektiv och snygg spaltventil för mon-
tering i fönster- eller dörrkarm. Finns 
i eloxerad eller vitlackerad aluminium. 
Längd 400 eller 500 mm.

Överströmningsgaller
Stilrent och effektivt galler för 
genomströmning av luft i t ex dörrar, 
skåp, väggar eller utrymmen med 
värmeavgivande apparater. Finns i 
vitlackerad eller matt aluminium. 
Ramstorlek 370x45 eller 570x85 mm 
(passar 600 mm kyl/frysskåp).

Ventiler för 
mekanisk ventilation

Flexits sortiment av ventilationsprodukter innehåller 
allt som behövs för att skapa god luftväxling inomhus 
i olika typer av rum och hus. Alla komponenterna är 
monteringsvänliga. Fläktarna däremot kräver installation 
av behörig elmontör.
 I sortimentet finns:
	 •	Badrumsfläktar  
	 •	Tillbehör	till	fläktar
	 •	Kompletta	ventiler	
	 •	Ventilkomponenter
	 •	Spaltventiler	 	
	 •	Överströmningsgaller
	 •	Ventiler	för	mekanisk	ventilation

Frånluftsventil
Tak eller väggmonterad ventil med 
nippel och packning for utsug i ventila-
tionssystem. Passar till rörkanaler med 
eller utan muff, liksom till ventilfästen 
med muffstorlek. Finns i plast och 
metall i olika storlekar 

Tilluftsventiler
Elegant designade ventiler med lågt 
luftmotstånd och hög kapacitet. Aero-
dynamisk utformning för lägsta möjliga 
ljudnivå. Levereras med fjäder för enkel 
montering/demontering. Rengörs med 
vanligt diskmedel.

Ventilkåpor 
Lämpliga att montera på vägg i särskilt 
vindutsatta lägen. Finns i plast och 
zinkplåt, med slät baksida, stos eller 
ram.

Stormkåpa för köksfläkt
Kåpa i zinkplåt med stos och fjädrande 
spjäll för montering i kanal. Lämplig för 
köksfläktar och torktumlare. ∅ 100, 
125 eller 150.

Produktöversikt

Värmeflyttare

Friskluftsventil

Frånluftsventiler

Badrumsfläkt

Friskluftsventiler



Fläktar 
Ventilation

Tillbehör

FLEXIT SORTIMENT
Flexit Silent-ECO
En serie effektiva, energisnåla och 
tystgående fläktar för våtrum, toa/bad/
duschrum, tvättstugor och förråd där 
fukt och lukt kan förekomma. Kullager 
och kallrasskydd. ∅ 100 kanaler.

Silent-ECO Standard. Manuell på/av.
Silent-ECO TH. Automatisk på/av via 
timer eller fuktsensor.
Silent-ECO TM. Automatisk på/av via 
timer eller rörelsesensor.

Flexit B-Serien
En serie fläktar för våtrum, toa/bad/
duschrum, tvättstugor och förråd där 
fukt och lukt kan förekomma. Kullager.

100-B/125-B/150-B Standard. 
Manuell på/av. ∅ 100/125/150.
100-B TH/125-B TH. Automatisk 
på/av via timer eller fuktsensor. 
∅ 100/125. 
100-B P. På/av via dragsnöre. ∅ 100.

Flexit Slimline
Badrumsfläktar med tilltalande design 
för väggmontage. Bygger bara 3 cm 
från väggen. Finns med front i vitt eller 
aluminium. Ø 100 kanaler. 

Slimline Standard. Manuell på/av.
Slimline TH. Automatisk på/av via 
timer eller fuktsensor.

Flexit F-Serien
Enkla och prisvärda badrumsfläktar. 
Passar Ø 100 rörkanaler.

100-F Standard. Manuell på/av.
100-F P. Manuell på/av med drag-
snöre.
100-F TH. Automatisk på/av via timer 
eller fuktsensor.

Flexit 100-X värmeflyttare
En praktisk, effektiv och tystgående 
värmeflyttare med termostat. Hjälper 
till att sprida värmen från ett rum till ett 
annat, t ex när braskamin används, el-
ler för att tillvarata värme från solvarma 
rum eller uterum. Levereras med kanal 
och galler.

Väggenomföring 
100 FG/100 FL 
Kvadratisk väggenomföring med 
rörkanal i plast. Galler eller lamell.
Längd 350 mm. Lätt att kapa och 
montera på fläkten. ∅ 100 kanaler.

Väggenomföring 
RG 100/RG 125
Rörkanal i plast. Längd 350 mm. Går 
att förlänga eller kapas till exakt längd. 
∅ 100 eller 125.

Väggenomföring aluminium
Flexibel rörkanal i aluminium. 
Utdragbar till max 500 mm. Böjbar för 
att underlätta montering då inner- och 
ytterhål inte är på exakt samma nivå. 
Levereras med tejp.

Backspjäll 
FBD100/FBD 125
Kallrasskydd i plast. 
För ∅ 100 eller 125 kanal.

Galler PR 100, runt
För inomhus och utomhus montering. 
Vitt med rund stos. ∅ 100 kanal.

Galler PS 100/PS 125, 
kvadratiskt
För inomhus och utomhus montering. 
Vitt med rund stos. För ∅ 100 eller 
125 kanaler.

Lamellventil PL 100/
PL 125/PL 150, kvadratisk
För utomhus montering. Vit med rund 
stos. Används för att undvika kallras 
när fläkten inte är aktiverad. Finns för 
∅ 100 eller 125 kanaler. (Även för 
∅ 150 kanal, men utan stos.)

Täckplatta
200x200 mm, vit plast. Kan monteras 
på rund ∅ 100, 125 och 150 kanal.

Fläktarna ovan är avsedda för fast elmontage. 
De skall därför installeras av behörig elmontör.

Badrumsfläktar Tillbehör fläktar
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Fläktar 
Ventilation
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FLEXIT SORTIMENT
Flexit Silent-ECO
En serie effektiva, energisnåla och 
tystgående fläktar för våtrum, toa/bad/
duschrum, tvättstugor och förråd där 
fukt och lukt kan förekomma. Kullager 
och kallrasskydd. ∅ 100 kanaler.

Silent-ECO Standard. Manuell på/av.
Silent-ECO TH. Automatisk på/av via 
timer eller fuktsensor.
Silent-ECO TM. Automatisk på/av via 
timer eller rörelsesensor.

Flexit B-Serien
En serie fläktar för våtrum, toa/bad/
duschrum, tvättstugor och förråd där 
fukt och lukt kan förekomma. Kullager.

100-B/125-B/150-B Standard. 
Manuell på/av. ∅ 100/125/150.
100-B TH/125-B TH. Automatisk 
på/av via timer eller fuktsensor. 
∅ 100/125. 
100-B P. På/av via dragsnöre. ∅ 100.

Flexit Slimline
Badrumsfläktar med tilltalande design 
för väggmontage. Bygger bara 3 cm 
från väggen. Finns med front i vitt eller 
aluminium. Ø 100 kanaler. 

Slimline Standard. Manuell på/av.
Slimline TH. Automatisk på/av via 
timer eller fuktsensor.

Flexit F-Serien
Enkla och prisvärda badrumsfläktar. 
Passar Ø 100 rörkanaler.

100-F Standard. Manuell på/av.
100-F P. Manuell på/av med drag-
snöre.
100-F TH. Automatisk på/av via timer 
eller fuktsensor.

Flexit 100-X värmeflyttare
En praktisk, effektiv och tystgående 
värmeflyttare med termostat. Hjälper 
till att sprida värmen från ett rum till ett 
annat, t ex när braskamin används, el-
ler för att tillvarata värme från solvarma 
rum eller uterum. Levereras med kanal 
och galler.

Väggenomföring 
100 FG/100 FL 
Kvadratisk väggenomföring med 
rörkanal i plast. Galler eller lamell.
Längd 350 mm. Lätt att kapa och 
montera på fläkten. ∅ 100 kanaler.

Väggenomföring 
RG 100/RG 125
Rörkanal i plast. Längd 350 mm. Går 
att förlänga eller kapas till exakt längd. 
∅ 100 eller 125.

Väggenomföring aluminium
Flexibel rörkanal i aluminium. 
Utdragbar till max 500 mm. Böjbar för 
att underlätta montering då inner- och 
ytterhål inte är på exakt samma nivå. 
Levereras med tejp.

Backspjäll 
FBD100/FBD 125
Kallrasskydd i plast. 
För ∅ 100 eller 125 kanal.

Galler PR 100, runt
För inomhus och utomhus montering. 
Vitt med rund stos. ∅ 100 kanal.

Galler PS 100/PS 125, 
kvadratiskt
För inomhus och utomhus montering. 
Vitt med rund stos. För ∅ 100 eller 
125 kanaler.

Lamellventil PL 100/
PL 125/PL 150, kvadratisk
För utomhus montering. Vit med rund 
stos. Används för att undvika kallras 
när fläkten inte är aktiverad. Finns för 
∅ 100 eller 125 kanaler. (Även för 
∅ 150 kanal, men utan stos.)

Täckplatta
200x200 mm, vit plast. Kan monteras 
på rund ∅ 100, 125 och 150 kanal.

Fläktarna ovan är avsedda för fast elmontage. 
De skall därför installeras av behörig elmontör.

Badrumsfläktar Tillbehör fläktar
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FLEXIT SORTIMENT
Flexit Silent-ECO
En serie effektiva, energisnåla och 
tystgående fläktar för våtrum, toa/bad/
duschrum, tvättstugor och förråd där 
fukt och lukt kan förekomma. Kullager 
och kallrasskydd. ∅ 100 kanaler.

Silent-ECO Standard. Manuell på/av.
Silent-ECO TH. Automatisk på/av via 
timer eller fuktsensor.
Silent-ECO TM. Automatisk på/av via 
timer eller rörelsesensor.

Flexit B-Serien
En serie fläktar för våtrum, toa/bad/
duschrum, tvättstugor och förråd där 
fukt och lukt kan förekomma. Kullager.

100-B/125-B/150-B Standard. 
Manuell på/av. ∅ 100/125/150.
100-B TH/125-B TH. Automatisk 
på/av via timer eller fuktsensor. 
∅ 100/125. 
100-B P. På/av via dragsnöre. ∅ 100.

Flexit Slimline
Badrumsfläktar med tilltalande design 
för väggmontage. Bygger bara 3 cm 
från väggen. Finns med front i vitt eller 
aluminium. Ø 100 kanaler. 

Slimline Standard. Manuell på/av.
Slimline TH. Automatisk på/av via 
timer eller fuktsensor.

Flexit F-Serien
Enkla och prisvärda badrumsfläktar. 
Passar Ø 100 rörkanaler.

100-F Standard. Manuell på/av.
100-F P. Manuell på/av med drag-
snöre.
100-F TH. Automatisk på/av via timer 
eller fuktsensor.

Flexit 100-X värmeflyttare
En praktisk, effektiv och tystgående 
värmeflyttare med termostat. Hjälper 
till att sprida värmen från ett rum till ett 
annat, t ex när braskamin används, el-
ler för att tillvarata värme från solvarma 
rum eller uterum. Levereras med kanal 
och galler.

Väggenomföring 
100 FG/100 FL 
Kvadratisk väggenomföring med 
rörkanal i plast. Galler eller lamell.
Längd 350 mm. Lätt att kapa och 
montera på fläkten. ∅ 100 kanaler.

Väggenomföring 
RG 100/RG 125
Rörkanal i plast. Längd 350 mm. Går 
att förlänga eller kapas till exakt längd. 
∅ 100 eller 125.

Väggenomföring aluminium
Flexibel rörkanal i aluminium. 
Utdragbar till max 500 mm. Böjbar för 
att underlätta montering då inner- och 
ytterhål inte är på exakt samma nivå. 
Levereras med tejp.

Backspjäll 
FBD100/FBD 125
Kallrasskydd i plast. 
För ∅ 100 eller 125 kanal.

Galler PR 100, runt
För inomhus och utomhus montering. 
Vitt med rund stos. ∅ 100 kanal.

Galler PS 100/PS 125, 
kvadratiskt
För inomhus och utomhus montering. 
Vitt med rund stos. För ∅ 100 eller 
125 kanaler.

Lamellventil PL 100/
PL 125/PL 150, kvadratisk
För utomhus montering. Vit med rund 
stos. Används för att undvika kallras 
när fläkten inte är aktiverad. Finns för 
∅ 100 eller 125 kanaler. (Även för 
∅ 150 kanal, men utan stos.)

Täckplatta
200x200 mm, vit plast. Kan monteras 
på rund ∅ 100, 125 och 150 kanal.

Fläktarna ovan är avsedda för fast elmontage. 
De skall därför installeras av behörig elmontör.

Badrumsfläktar Tillbehör fläktar
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