
Venta Légmosó 
PÁRÁSÍTÓ ÉS LEVEGŐTISZTÍTÓ



Párásítás 
+ levegőtisztítás 

minden évszakban
Fittebbnek érezheti magát, jobban alszik és kevesebbet lesz beteg.  

Megszünteti a háziállatok okozta kellemetlen szagokat, az elektrosztatikus 
feltöltődést, az allergiások pedig fellélegezhetnek, mert otthonuk levegője  

por- és virágpormentessé válik.

 A MEGFELELŐ DÖNTÉS A 
JOBB ÉLETMINŐSÉG ÉRDEKÉBEN

Több mint 35 évvel ezelőtt Fred Hitzler találta fel a légmosót. 
Ez a készülék több mint egy tisztító, több mint egy párásító. Életre szóló  
termék, amely nagyon sok olyan problémát megold, melyekkel valahogy 

megtanultunk együtt élni és már meg sem kérdőjelezzük őket. 





10 000
orvos vásárolt Venta légmosót 
családja és rendelője számára
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Tisztítsa 
meg



Az eredeti Venta légmosó technológia mindezt kimossa a 
levegőből, megköti a tartály alján, és csak tiszta vizet párologtat a 
helyiség levegőjének optimális párásításához. Óvja meg magát és 
családját a meghűléstől és az influenzától.

Levegőjét a virágportól, a portól, 
az állatszőrtől, a kellemetlen 
szagoktól, a baktériumoktól és  
a kórokozóktól





Erősítse immunrendszerét tisztára mosott levegővel alvás közben. 
A baktériumoknak semmi esélyük a Ventával szemben.

Az optimálisan megtisztított levegőben családtagjai és munkatársai jóval 
nehezebben fertőződhetnek meg. A megfelelően nedves orrnyálkahártyának 
köszönhetően szabadon lélegezhet.

Venta – a legjobb 
védelem meghűlés 
ellen
Ajánlott néhány csepp Venta eukaliptuszolajat is tenni a légmosóba. 
A jó közérzet meghűléses időszakokban is garantált.





A Klímaberendezések
tökéletesek a forró nyári napokra,

de
ugyanúgy kiszárítják a levegőt, mint télen a fűtés. 
Ez ugyanolyan

Problémákat
jelent

Fejfájás, koncentrációs zavarok, száraz bőr és kiszáradt,  
viszkető szemek

A Venta az év 12 hónapjában gondoskodik az optimális klímáról.



Tény: minden éjjel veszítünk a súlyunkból, aminek nagy 
része víz. Vizet párologtatunk a testünkből és párát lélegzünk ki. 

Gyakran felébredünk és nem érezzük magunkat frissnek 
és kipihentnek. Ennek részben a dehidratálódás az oka.

Télen a fűtés okozta száraz levegő, nyáron a klímaberendezés 
állandó dehidratálást okoz. És ez ugyancsak koncentrációs problémákhoz, 

alvászavarhoz és fejfájáshoz vezethet.

A tökéletesen párásított klímában valódi, pozitív élmény lesz aludni,  
tartózkodni, tanulni és dolgozni. 

Egy pihentető alvás után jól indul a nap.



Tisztaság



A legjobb  
pont elég







Tisztítsa meg 
levegőjét a virágportól

Minden negyedik ember allergiás. A virágporra 
allergiások nagyon gyakran szenvednek duzzadt 
szemektől, viszketéstől, alvászavartól, koncentrációs 
zavartól és egyéb problémáktól. Szélsőséges  
esetben ezeken kortizonnal kell segíteni. 

TEGYE ALLERGIAMENTESSÉ OTTHONÁT 

Sok ügyfelünk újra és újra megerősíti, hogy a Venta 
jelentősen megkönnyítette az életét, és gyakran 
jóval kevesebb gyógyszert kell szedniük vagy már 
egyáltalán nincs is szükségük rá.

Aludjon éjjelente tisztára mosott levegőben, 
és teste ellenállóbb lesz a napközbeni 
kihívásokkal szemben. 





Optimális légpárásítás
Wellness a bőrének
Maradjon fiatal, érezze jól magát,  
ez a mindennapos Venta-felfrissülés. 
Aromaterápia a Venta olajokkal –  
lazítson vagy élénküljön fel



A mi szűrőnk  a víz



. Légtisztítás. szűrő nélkül. hulladék nélkül

A mi szűrőnk  a víz
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Az Ön légmosója 100 % 
zöld energiával készült

A JOBB KÖRNYEZETÉRT
Zöld energiát használunk. 
Légmosóink teljesen újrahasznosíthatóak. 
Légmosóink különösen kevés áramot fogyasztanak. 
Nem termelünk hulladékot. 
Nincs szükségünk szűrőbetétekre.





Friss levegő
Friss kezdés

MADE IN GERMANY
KIVÁLÓ MINŐSÉG





Jó éjszakát
Csendes: ne zavarjuk a gyerekeket alvás közben. 
Egyszerű kezelés: gyerekjáték. 
Erőteljes: fáradhatatlan a nap 24 órájában. 
Biztonságos: nincs túlnedvesítés, nincs vízkőképződés.

Aludj jól



Kompro-
misszumok  

nélkül



A hangszerek számára rendkívül fontos a helyiség levegője: legyen az 
hegedű, elektromos gitár, zongora vagy egyéb, fából készült hangszer.

A Venta légmosó tökéletes légpárásítást garantál és optimális 
hangzást tesz lehetővé. Nem csak a fából készült hangszereket, hanem a 
fabútorokat és fapadlókat is óvni kell.Élvezzük a padlófűtést. Ám pont ez 
szárítja még jobban a helyiség levegőjét. A mi légmosónk karbantartja a fát, 
meggátolja a repedezést és a vetemedést.  
A Venta légmosó egész  
életre szól otthonában.

„Ha a hangszerem boldog,  
én is az vagyok”
Nigel Kennedy, hegedűművész



A Venta alapítója már  
jóval azelőtt feltalálta  

a légmosót, hogy bárki
foglalkozott volna egy  
helyiség levegőjével.

Az akkori célom, hogy javítsam a belterek életminőségét,  
a legmagasabb színvonalon, a lehető legjobb minőségben teljesült,  

amit az ügyfelek visszajelzései és hűsége is bizonyít világszerte.
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Tisztítsa meg levegőjét
AZ EREDETI VENTA LÉGMOSÓ TECHNOLÓGIA 

Két funkciója van a légmosónak: egyidejűleg nedvesíti és tisztítja a száraz 
levegőt. A szennyezett levegőt egy vízben forgó lemezblokkon vezeti át. A 
levegő tehát szabályosan átmosódik. Még a legkisebb részecskék is lekötődnek 
a vízben. Egyidejűleg a párologtató lemezek tiszta vizet párologtatnak el, 
mégpedig az elismerten legjobb hidegpárologtatás elve alapján.

A hidegpárologtatás jelentős előnyökkel jár. A levegőt automatikusan mindig a 
megfelelő páratartalommal látja el. A túlnedvesítés és a vízkőképződés kizárva, 
nincs szükség vízkőoldóra. Az illóolajok és a frissítőszerek semmiben sem 
zavarják meg a működést.

A Venta légmosó az első készülék, amely az irodák és lakóterek levegőjét 
szűrőbetét nélkül tisztítja. A Venta légmosó higiénikusan működik, egyszerűen 
kezelhető és könnyen tisztítható. Az egyszerű tisztítás érdekében az 
elektronikus részek és a ventillátor egy fogantyú segítségével kiemelhető a 
burkolatból.



Az élhetőbb  
környezetért

 
Egy életen át.





Venta Légmosó 
PÁRÁSÍTÓ ÉS LEVEGŐTISZTÍTÓ
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