
Optimal ventilation 
över årstiderna

VELCOVENTILEN



1 miljon ventiler
Visste du att över en miljon  

velcoventiler idag finns installerade 
i villor, lägenheter, butikslokaler,  

skolor, fritidshus och andra 
lokaler runt om i landet. Unna ditt 

hus självreglerande friskluftventiler 
du också!



Velcoventilen är en energisnål friskluftsventil för alla 
typer av ventilationslösningar. Ventilen är själv 
reglerande, d.v.s. den anpassar luftflödet efter utom-
hustemperaturen. Detta gör att du får rätt ventilation 
året runt och kan dessutom spara energi genom att 
inte överventilera.

Velcoventilen är lätt att installera och med sin  
strama och stilrena design smälter den snyggt in i 
alla inredningar och miljöer. 

VELCOVENTILEN

Ventilen finns för två olika temperaturområden, -5-
+10 passar för alla typer av bostäder medan +5-+20 
är mer lämplig för fritidshus. Utöver det erbjuder vi 
en variant särskilt anpassad för källare och 
krypgrunder som istället stänger sig vid ökad 
utomhustemperatur (+20 +5).

En självreglerande friskluftsventil
Velcoventilen är en energisnål friskluftsventil för alla ventilations-
lösningar. Ventilen är självreglerande, d.v.s. den anpassar luftflödet efter 
utomhustemperaturen. Detta gör att du får rätt ventilation året runt och 
kan dessutom spara energi genom att inte överventilera.

KALLT UTE
- liten öppning 

VARMT UTE
- stor öppning 



1. VÄGGRÖR
Diameter 80, 100, 125 och 160 mm.

2. FÖRLÄNGNINGSRÖR
Diameter 80, 100, 125 och 160 mm.

3. LJUDRÖR
Diameter 100 / 400 mm

4. FILTERINSATS
Monteras i väggröret.
Diameter 80, 100, 125 och 160 mm.

5. RUNDA & FYRKANTIGA 
TÄCKPLATTOR
Håldiameter 100 mm.
Yttermått ø 180 mm och 235 mm,
170x170 och 220 x 220 mm.

6. UNIVERSALTÄCKPLATTA
Håldiameter 80, 100, 125 och 160 
mm. Yttermått 222 x 222 mm.

7. YTTERVÄGGSGALLER
Diameter 80, 100 och 125 mm.

8. VINDSKYDD
För extrema vindförhållanden,
t.ex. vid kusten. Diameter 80, 100, 
125 och 160 mm.

9. DISTANS/MINBRICKOR
För minsta spaltöppning.

TILLBEHÖR

Produkter och tillbehör finns att köpa i vår webbshop

www.liljengrens.se



UNNA DITT HUS VELCOVENTILER

10 ÅRS GARANTI
Med Velcoventiel får du hela 10 års 
garanti.

BÄTTRE EKONOMI
Med Velcoventilen kan du minska 
din energiförbrukning i hemmet 
med många sköna hundralappar.

STILREN DESIGN
Velcoventilen är inte bara  
funktionell, den smälter också in 
snyggt i alla typer av inredningar.

ENKEL ATT INSTALLERA
Velcoventilen kan enkelt installeras 
i alla byggnader och rum.

FRÄSCHARE LUFT
Med rätt mängd friskluft blir  
luften i hemmet betydligt fräschare.

BEHAGLIG INOMHUSMILJÖ
Ett rätt ventilerat hus ger en mer 
behaglig inomhusmiljö.
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