Alliance F240-10

Lösningen som ger en förstklassig köksmiljö i lägenheter. Samarbetar med den centrala ventilationen i fastigheten och ger hela
det befintliga systemet nytt liv. Förbättrar luftkvaliteten i hela
lägenheten och sänker energikostnaden. Finns även i inbyggt
utförande (F440-10).

Osuppfångning
Köksfläktens förmåga att fånga upp, avskilja och ventilera ut matoset från
köket. Vi testar och utvecklar detta kontinuerligt i vårt – och Sveriges
enda fasta – testlabb. Fördelarna märker du på flera sätt, i hela köket.
Mindre stickande matos och ånga vid matlagningen. Mindre jobb med
disktrasan och snabbare utvädring efteråt. Och inte minst, mindre som
fastnar i tak, skåp och gardiner.

Rengörbarhet
Att köksfläkten är lätt att rengöra är viktigare än många tror. Det är det
som gör att du får bibehållen prestanda i många år. Futurums lösning
med enkla handgrepp gör jobbet ovanligt snabbt och okomplicerat.
Filter och fläkthjul kan du enkelt snäppa loss helt utan verktyg och sedan
diska för hand eller i maskin. Och vips har du en köksfläkt som är som ny
igen.

Tysthet
Att göra en tyst köksfläkt, och strunta i effektiviteten, är enkelt. Att kombinera lågt ljud och hög effektivitet är svårt. Ingen har lyckats bättre med
den kombinationen än just Futurum. Orsakerna är flera: smart design och
teknisk utformning av filter och fläkthjul gör att fläkten har hög osuppfångning trots lågt luftflöde. Resultatet blir en ovanligt tyst och effektiv
fläkt.
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Till skillnad från andra köksfläktar
samarbetar Alliance med den
centrala ventilationen och
ger hela det befintliga systemet nytt liv. Möjligheten
att forcera ventilationen i
kök och våtrum förbättrar
den totala luftkvaliteten avsevärt. Och allt styrs enkelt
via köksfläktens reglagepanel.
Futurums tekniska koncept
ger inte bara funktionella
fördelar, utan även ekonomiska.
Lågenergibelysning med
lysrör syns också i plånboken. Lysrör förbrukar 7 ggr mindre energi än glödlampor, och har
ända upp till 10 ggr längre livslängd.
Observera att du måste ha hyresvärdens tillstånd innan du installerar
en Alliance.

Hastighet

Luftmängd
friblåsande
m3/h

Ljudnivå/
Ljudeffektnivå
db(A)

Uppfångningsförmåga

Belysning

1

165

43/47

75%
Vid 165 m3/h

2

235

51/55

3

305

60/64

Komapktlysrör:
11W sockel G23,
60 och 70 cm
9W sockel G23,
50 cm

Elanslutning

Monteringshöjd

230V skyddsjordad
Min 40 cm mellan
0,9 m sladdlängd elspis och underkant
stickpropp
spisfläkt. Vid gasspis ökas avståndet
till min 60 cm.

Futurum förbehåller sig rätten till material- och konstruktionsändringar.

SEG nr.
9094152
9094151
9094150

Återförsäljare

Futurum AB, Box 9, 930 47 Byske.
Tel 0912-405 00. Fax 0912-405 99.
www.futurum.se

EAN nr.
7319250005653
7319250005592
7319250005660

Art. Nr 122739/0003 www.tr-reklambyra.se

Beställningsnummer
2400-0010
70 cm
2401-0010
60 cm
2403-0010
50 cm

