
FUNGERENDE AFLØBSSYSTEM

DEN SMARTE OPBYGNING AF ET AFLØBSSYSTEM  
STUDOR tilbyder en komplet og unik systemløsning til afløb i ejendomme. Sammenlignet med de traditionelle 
afløbssystemer tilbyder STUDOR en løsning, der forbedrer afløbets funktion, beskytter mod et sundhedsskadeligt 
arbejdsmiljø, optager mindre plads, mindsker udgifterne til arbejdsløn og materialer, ligesom vedligeholdelsesgraden 
minimeres.

STUDOR’s lukkede og velafbalancerede enrørssystem modvirker både under- og overtryk, hvilket giver et neutralt tryk til 
hele afløbssystemet. STUDOR’s unikke produkter er omfattet af en livslang funktions- og materialegaranti. 

Du undgår gennemføring i taget 
for faldstammeudluftning

Minimerer vedligeholdelse og 
forbedring af afløbets funktion

Fjerner overtryk som 
laves i et afløbssystem 

med høj belastning

Forbedrer afløbets funktion 
på en enkel og sikker måde 

Du undgår gennemføring i taget Du undgår gennemføring i taget Du undgår gennemføring i taget Du undgår gennemføring i taget 
 Maxi-Vent™

Fjerner overtryk som Fjerner overtryk som 
P.A.P.A.™P.A.P.A.™

Minimerer vedligeholdelse og Minimerer vedligeholdelse og Minimerer vedligeholdelse og Minimerer vedligeholdelse og 
Trap-Vent™Trap-Vent™

Forbedrer afløbets funktion Forbedrer afløbets funktion Forbedrer afløbets funktion Forbedrer afløbets funktion 
på en enkel og sikker måde på en enkel og sikker måde på en enkel og sikker måde på en enkel og sikker måde 

Mini-Vent™



 Maxi-Vent™ Maxi-Vent™

 Mini-Vent™

Trap-Vent™

REDUCERER VEDLIGEHOLDELSESGRADEN OG FORBEDRER AFLØBETS FUNKTION

P.A.P.A.™

DEN PATENTEREDE LØSNING

Trap-Vents unikke og selvrensende funktion 
bevirker, at vedligeholdelsen af vandlåsen bliver 
reduceret.

Trap-Vents kombinerede vandlås med 
indluftsventil kompenserer lynhurtigt for 
undertryk i afløbssystemet. Denne funktion 
bevirker at vandlåsen forbliver indtakt, og man 
reducerer ligeledes risikoen for at der spreder sig 

en ildelugtende og sundhedsskadelig luft fra 
afløbsmiljøet. Samtidig forbedres vandgen-
nemstrømningen i afløbet. 

Trap-Vent er omfattet af en livslang materiale- og 
funktionsgaranti. 

FORBEDRER AFLØBETS FUNKTION PÅ EN ENKEL OG SIKKER MÅDE 

Mini-Vent indluftsventil giver en både enkel og 
sikker beskyttelse til afløbssystemet ved med høj 
kapacitet tilføres luft, så vandlåsens funktion 
bibeholdes ved undertryk, og samtidigt skabes 
der en mere effektiv gennemstrømning i 
afløbssystemet.

Mini-Vent løser de problemer som opstår ved 
lange afløbsforgreninger.

Mini-Vent er godkendt til montering under 
vandtilførslens oversvømningsniveau.

Mini-Vent er omfattet af en livslang materiale- og 
funktionsgaranti. 

GÅR IKKE GENNEM LOFTET 

Maxi-Vent er et godkendt alternativ, der er 
accepteret som en erstatning for den traditionelle 
faldstammeudluftning.

Med Maxi-Vent indluftsventil forhindrer du, at den 
ildelugtende og sundhedsskadelige luft/gas spredes 
fra afløbssystemets udluftning.

Maxi-Vent er godkendt til montering på steder med 
temperaturer ned til -40°C. 

Maxi-Vent er omfattet af en livslang materiale- og 
funktionsgaranti. 

FORENKLER KONSTRUKTIONEN PÅ AFLØBSSYSTEMET

P.A.P.A. er udviklet til at løse de problemstilling-
er, der opstår ved overtryk i afløbssystemet i 
højhuse med komplekse afløbssystemer.

Med P.A.P.A. og STUDOR’s indluftsventiler kan 
man opbygge et komplet, lukket og velafbalance-
ret enrørssystem.

P.A.P.A. kan eftermonteres på alle typer af 
afløbssystemer i højhuse. 

P.A.P.A. er blevet installeret i nogle af verdens 
højeste bygninger og har dermed elimineret 
behovet for de lange faldstammeudluftningsrør. 

P.A.P.A. er omfattet af en livslang funktions- og 
materiale- garanti. 

Fyra Hus er ansvarlig for salget af STUDOR i Norden. Du kan finde mere information på www.fyrahus.dk

Max. luftgennem-
strømning 32 l/s

Max. luftgennemstrømning 7,5 l/s

Max. luftgennemstrømning 1,5 l/s

DEN PATENTEREDE LØSNINGDEN PATENTEREDE LØSNINGDEN PATENTEREDE LØSNINGDEN PATENTEREDE LØSNING
LIVSLANG FUNKTIONSGARANTI


