
Wentylacja kuchenna FLEXIT

Designerskie okapy, tradycyjne 
rozwiązania, okapy slim line, okapy 
do zabudowy - bez wbudowanego 
silnika
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FLEXIT dostarcza wysokiej jakości okapy 
do różnych aranżacji kuchennych. 
Wszystkie mają wysoką wydajność i 
działają niezawodnie.

Dobra jakość powietrza w kuchni jest 
ważna dla jakości powietrza w całym 
domu. Dlatego, aby uzyskać najlepsze 
rezultaty, wentylacja w kuchni powinna 
być traktowana jako część 
całościowego rozwiązania 
wentylacyjnego. Najlepiej, aby zapachy 
żywności nie były rozprzestrzeniane do 
innych pomieszczeń. 

Dobra jakość powietrza w kuchni 
jest ważna
dla wysokiej jakości powietrza w całym domu
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Okapy slim line 

Tradycyjne okapy kuchenne

Okapy podszafkowe

Okapy designerskie

Lepszy klimat wewnątrz
Coraz więcej czasu spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych. W rzeczywistości 90 procent godzin w ciągu dnia.  
Dobry, zdrowy klimat w pomieszczeniach jest niezbędny, jeśli chcemy optymalnie funkcjonować w naszym codziennym życiu. 
Jeśli klimat w pomieszczeniach jest zły,  istnieje ryzyko wystąpienia niebezpiecznych chorób układu oddechowego i innych 
problemów zdrowotnych, a w dłuższej perspektywie - gorszej jakości życia. Wiele osób cierpi na choroby układu oddechowego, 
które często są spowodowane złą wentylacją w pomieszczeniach.  
Dlatego też firma Flexit opracowała zdrowe, energooszczędne rozwiązania dla całego domu.

Dobra jakość powietrza w kuchni jest ważna dla wysokiej jakości powietrza w całym domu
Dobra jakość powietrza w kuchni jest ważna dla wysokiej jakości powietrza w całym domu. Z tego powodu, aby uzyskać dobre 
wyniki, należy spojrzeć na wentylację kuchni w świetle całego systemu wentylacyjnego domu. Najlepiej, aby zapachy żywności nie 
były zauważalne w innych pomieszczeniach. Niezależnie od tego, jaki wentylator kuchenny wybierzemy, musi on mieć 
odpowiedni dopływ powietrza. Wentylator nie może wyciągać więcej powietrza niż wnosi. Dostępne powietrze w domu jest 
często mniejsze niż maksymalna wydajność wentylatora kuchennego. To właśnie wtedy czujesz, że musisz otworzyć drzwi lub 
okna, aby usunąć zapachy jedzenia.
Powietrze nawiewane jest zatem ważne dla systemu wyciągowego w kuchni, a także dla rozwiązania, ponieważ różni się ono w 
zależności od posiadanego systemu wentylacyjnego.
FLEXIT dostarcza wysokiej jakości okapy do różnych aranżacji kuchennych. Wszystkie one mają dużą wydajność i działają 
niezawodnie. Wybierz spośród tradycyjnych okapów kuchennych, okapów designerskich, okapów typu slim line lub okapów do 
zabudowy.



Okapy kuchenne do podłączenia do jednostek 
wentylacyjnych

Nowoczesny zrównoważony system wentylacyjny posiada własne 
punkty nawiewu, które są podłączone do jednostki wentylacyjnej. 
Możliwe jest również podłączenie okapu kuchennego bezpośrednio 
do rekuperatora. Urządzenie zapewnia zarówno zrównoważoną 
wentylację w domu, jak i w razie potrzeby wyciąganie powietrza za 
pomocą okapu kuchennego. Przewód odprowadzający powietrze z 
okapu kuchennego jest podłączony bezpośrednio do jednostki 
wentylacyjnej. Podłączenie elektryczne do urządzenia odbywa się w 
prosty sposób za pomocą przewodu sterującego. Podczas gotowania 
otwiera się przepustnica w okapie kuchennym, kontrolowana 
timerem, i zwiększa się prędkość urządzenia. Powietrze wywiewane z 
okapu kuchennego omija wymiennik obrotowy i wypływa przez kanał 
wywiewny urządzenia do wyrzutni dachowej lub wyrzutni na ścianie 
zewnętrznej. Jednocześnie do budynku napływa większa ilość 
świeżego powietrza, aby skompensować wyższy strumień powietrza 
wywiewanego.

Okap kuchenny posiada rozwiązanie przepustnicy, w którym 
wentylacja podstawowa i wentylacja wymuszona mogą być 
regulowane do żądanego natężenia przepływu powietrza. Pasuje do 
jednostek wentylacyjnych FLEXIT z serii Nordic i UNI.
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Nr art. Przepływ 
powietrza

Poziom 
ciśnienia 

akustycznego

Zdolność 
usuwania 
zapachów

Oświetlenie
Regulowana 

przepustnica, 
wentylacja 

podstawowa

Głębokość 
szafki

Vision-E/F 90 cm 
Vision-E/F 60 cm 

110603 
110604

W zależności 
od systemu 
kanałów i 
prędkości 
wentylatora

W zależności 
od 
przepływu 
powietrza

75%
przy 53 l/s

LED 2 x 2 W

Tak***

Elegant-E/F, biały 
Elegant-E/F, czarny 
Elegant-E/F, stalowy

110609 
110608
110607

Tak***75%
przy 52 l/s

Facet-E/F, biały
Facet-E/F, stalowy

118689
118690

75% 
przy 50 l/s LED 6.5W Tak

Fondue-E 13616 75%
przy 52 l/s Świetlówka 

kompaktowa

11 W G23

Tak
Min. 
31.5 cm

Bistro-E/F** 13626 75%
przy 54 l/s Tak

Flow E/F 117298 75%
przy 53 l/s LED 2 x 2 W Tak***

Okapy kuchenne do podłączenia do jednostek wentylacyjnych

Nadaje się do urządzeń wentylacyjnych FLEXIT z serii Nordic i UNI.

*Wydajność usuwania zapachów zgodnie z normą SS-EN 13141-3:2017. Testowane przy wysokości 
montażu 60 cm nad kuchenką.
**Gdy jest zintegrowany z okapem/komorą.
***Dostarczany z uszczelnioną przepustnicą, ale w zestawie znajduje się regulowana przepustnica do 
wentylacji podstawowej.
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Informacje kontaktowe:

biuro@flexit.eu
pl.flexit.eu

FLEXIT dostarcza systemy dla lepszego klimatu w pomieszczeniach. Flexit jest liderem na rynku wentylacji 
mechanicznej i dostarcza systemy wentylacyjne do domów od ponad 40 lat. Nasze systemy są specjalnie 
zaprojektowane, aby poprawić klimat wewnętrzny w domach, w wymagających warunkach. Dzięki temu możesz spać 
spokojnie!

Nasze produkty podlegają ciągłemu rozwojowi i dlatego zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian. Zrzekamy się wszelkiej odpowiedzialności za ewentualne błędy w druku.

Obserwuj nas na

Czujesz w domu zapach jedzenia?

Dobra jakość powietrza w kuchni jest ważna 
dla wysokiej jakości powietrza w całym domu.




