
FUNGERENDE AVLØPSSYSTEMER

DEN SMARTE MÅTEN Å BYGGE AVLØPSSYSTEMER 
STUDOR tilbyr en komplett og unik systemløsning for avløp i bygninger. Sammenliknet med tradisjonelle avløpssystemer 
gir STUDOR en løsning som forbedrer avløpets funksjon, beskytter fra det helseskadelige avløpsmiljøet, krever mindre 
plass, reduserer kostnadene for arbeid og materialer samt minimerer vedlikeholdet. 

STUDOR’s lukkede, balanserte ettrørssystem motvirker både under- og overtrykk og gir dermed nøytralt trykk til hele 
avløpssystemet. STUDOR’s unike produkter omfattes av en livstidsgaranti på funksjon og materialer.

Du slipper takgjennomføringer 
for luftningsledning

Minsker vedlikeholdet og 
forbedrer avløpets funksjon

Gir effektiv og heldekkende 
beskyttelse mot overtrykk i 

avløpssystemet

En enkel og sikker beskyttelse
til avløpssystemet 

Du slipper takgjennomføringer Du slipper takgjennomføringer Du slipper takgjennomføringer Du slipper takgjennomføringer 
 Maxi-Vent™

Gir effektiv og heldekkende Gir effektiv og heldekkende Gir effektiv og heldekkende Gir effektiv og heldekkende 
P.A.P.A.™P.A.P.A.™

Minsker vedlikeholdet og Minsker vedlikeholdet og Minsker vedlikeholdet og Minsker vedlikeholdet og 
Trap-Vent™Trap-Vent™

En enkel og sikker beskyttelseEn enkel og sikker beskyttelseEn enkel og sikker beskyttelseEn enkel og sikker beskyttelse
til avløpssystemet til avløpssystemet til avløpssystemet til avløpssystemet 

Mini-Vent™



 Maxi-Vent™ Maxi-Vent™

 Mini-Vent™

Trap-Vent™

REDUSER VEDLIKEHOLDET OG FORBEDRE AVLØPETS FUNKSJON 

P.A.P.A.™

DEN PATENTERTE LØSNINGEN

Trap-Vent’s unike selvrensende funksjon gjør at 
vedlikeholdet av vannlåsen minsker. 

Trap-Vent’s kombinerte vannlås med tilluftsventil 
kompenserer raskt undertrykket i avløpssystemet. 
Denne funksjonen gjør at vannlåsen holdes intakt, 
og eliminerer risikoen for at illeluktende og 
helseskadelig luft spres fra avløpsmiljøet. Samtidig 

forbedres vannflyten i avløpet. 

Trap-Vent omfattes av livstidsgaranti for materialer 
og funksjon.

FORBEDRE AVLØPETS FUNKSJON PÅ EN ENKEL OG SIKKER MÅTE 

Mini-Vent tilluftsventil gir enkel og sikker 
beskyttelse til avløpssystemet ved å tilføre luft 
med høy kapasitet som gjør at vannlåsens 
funksjon opprettholdes ved undertrykk. Samtidig 
skapes en mer effektiv flyt i avløpssystemet. 

Mini-Vent løser problemer som oppstår ved 
lange grenrør. 

Mini-Vent er godkjent for montering under 
vannkildens oversvømmelsesnivå. 

Mini-Vent omfattes av livstidsgaranti for materialer 
og funksjon. 

GÅ IKKE GJENNOM TAKET  

Maxi-Vent er et godkjent og akseptert alternativ for 
å erstatte tradisjonelle luftninger til avløpsstammer. 

Med Maxi-Vent forhindrer du at illeluktende og 
helseskadelig luft/gass spres fra avløpssystemets 
luftningsledning.

Maxi-Vent er godkjent for montering i områder med 
temperaturer ned til -40 °C. 

Maxi-Vent omfattes av en livstidsgaranti på 
funksjon og materiale. 

FORENKLE KONSTRUKSJONEN AV AVLØPSSYSTEM

P.A.P.A. har blitt utviklet for å løse problemene 
med overtrykk i avløpssystemer for fleretasjes 
hus og høyblokker med komplekse 
avløpssystemer. 

Med P.A.P.A. sammen med STUDOR’s 
tilluftsventiler, bygges et komplett, lukket og 
balansert ettrørssystem. 

P.A.P.A. kan ettermonteres på alle typer 
avløpssystem i fleretasjes hus. 

P.A.P.A. har blitt installert i noen av verdens høyeste 
bygninger og har dermed eliminert behovet for 
lange lufteledninger for avløpsstammer.

P.A.P.A. omfattes av en livstidsgaranti på funksjon 
og materiale.

Fyra Hus er ansvarlige for STUDOR i Norden. Mer informasjon finner du på www.studor.no

Maks luftflyt 32 l/s

Maks luftflyt 7,5 l/s

Maks luftflyt 1,5 l/s

DEN PATENTERTE LØSNINGENDEN PATENTERTE LØSNINGENDEN PATENTERTE LØSNINGENDEN PATENTERTE LØSNINGEN
LIVSTIDS FUNKSJONSGARANTI




