
En partner du kan regne med

AuraFlex
Boligventilation
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AuraFlex boligventilation  
for lejlighetsbyggeri
AuraFlex er et ventilationssystem til
lejlighedsbyggeri. Systemet egner sig
både til decentrale anlæg og  
centraliserede anlæg.

Med AuraFlex får du:
• Stålventiler i høj kvalitet
• Robuste luftfordelingsbokse med spjæld og 

måleudtag
• Fordelingsboksene er designet til lavt tryktab 

og god lyddæmpning
• Systemet kan bruges med både spirokanaler 

og fleksible kanaler
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AuraFlex med fleksible kanaler 
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AuraFlex med spirokanaler
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Ventilmønstre- og farver
•  Stålventiler i høj kvalitet
•  Mange varianter
•  Mulighed for selv at designe ventilmønstre og farver

Rektangulære vægventiler
Standardsortiment på 6 forskellige ventilfrontmønstre.

Cirkulære vægventiler
Standardsortiment på 5 forskellige ventilfrontmønstre.

Cirkulære loftventiler
Standardsortiment på 2 forskellige loftventiler.

Farvelæg din tilværelse
Uanset hvilken farvetone du har i din bolig / dit interiør,
vil du kunne finde den passende farve til dine ventilfronter.
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VENTILER TIL DET MODERNE HJEM

Cirkulære loftventiler
Standardsortiment på 2 forskellige loftventiler.



8

AuraFlex til spirokanaler  

Fordelingsboks
Luftfordelingsboksen er udstyret med måleudtag og 
reguleringsspjæld til enkel indregulering. 
Boksen har også et indvendigt lyddæmpende  
materiale, hvilket bevirker en god egendæmpning. 
Findes i dimensionerne Ø100 og Ø125.

Luftfordelingsboks,
lige

Luftfordelingsboks,
vinkel
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Luftfordelingsboks
Findes i varianter med 1, 2 eller 3 stutse, 
afhængig af ønskede luftmængde. 
Luftfordelingsboksen er udstyret med måle- 
udtag og reguleringsspjæld for enkel  
indregulering og stor nøjagtighed. 
Boksen har et indvendigt lyddæmpende  
materiale, hvilket giver en god egen- 
dæmpning

Enkel tilslutning og låsning 
af kanal uden brug af værktøj.

Fordelingsboks
Fordelingsboksene er udviklet med tanke på lavt tryktab 
og god lyddæmpning. Med inspektionslem for nem 
inspektion eller rengøring. Findes i 4 standardudførelser eller 
kan tilpasses efter kundens ønske.

Kanaler og detaljer
AuraFlex kanaler forenkler monteringen. 
Små kanaler med udvendig diameter på Ø75 eller Ø90 
gør, at krydsninger af tilluft og fraluftkanaler i lejligheden ikke er 
nogen hindring.  
Bøjningsradius på kanalerne er på beskedne 300 mm. 
Kanalerne tilpasses nemt ved brug af en kniv. 
Kanalerne leveres oprullet i 50 m og med  
tilhørende samlestykker for at undgår spild.

AuraFlex for fleksible kanaler

Reguleringsskive
Reguleringsskiverne placeres invendig  
i studserne, og regulerer  
luftmængden. 
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AuraFlex  
for et optimalt

indeklima
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Hovedkontor 
København

Lyskær 10
2730 Herlev

Telefon 4914 6633
e-mail: trox@trox.dk

Salgskontor 
Vejle

Lysholt Allé 8
7100 Vejle

Telefon 8625 1911
e-mail: trox@trox.dk

www.trox.dk


