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EEN LUCHTBEVOCHTIGER  
+ LUCHTREINIGER  

VOOR ALLE JAARGETIJDEN
U voelt zich fitter, u slaapt beter, u bent zelden ziek. Geurtjes van huisdieren  

en elektrostatische ladingen worden minder en mensen met allergieën halen 
opgelucht adem, want er zitten geen huisstofmijt en pollen meer in de lucht bij u thuis.

DE JUISTE BESLISSING VOOR EEN  
BETERE KWALITEIT VAN LEVEN

Meer dan 35 jaar geleden heeft Fred Hitzler de airwasher uitgevonden,  
die meer is dan alleen maar een reiniger, het is tevens een bevochtiger.  

Het is een product voor het hele leven. Een product dat zoveel  
problemen oplost waarmee wij op de een of andere manier  

geleerd hebben te leven, dat we ons niet meer afvragen  
hoe die kunnen worden opgelost.





ARTSEN HEBBEN AL EEN  

VENTA-AIRWASHER GEKOCHT VOOR  

HUN GEZINNEN EN PRAKTIJKEN

M E E R 
D A N10 000





VERWIJDER



De originele Venta-airwasher-technologie wast dit alles uit de lucht, 
bindt het op de bodem van de bak en verdampt alleen zuiver water 
voor een optimale bevochtiging van de lucht in de ruimte.

VERWIJDER POLLEN, STOF, DIERENHAAR, 
GEURTJES, BACTERIËN  
EN ZIEKTEVER- 
  WEKKERS UIT  
DE LUCHT





Bescherm uzelf en uw gezin tegen verkoudheid en griep. Versterk uw 
immuunsysteem door zuiver gewassen lucht tijdens het slapen.

Bacteriën maken geen enkele kans met Venta. In optimaal gewassen lucht 
kunnen gezinsleden en collega’s elkaar aanzienlijk moeilijker aansteken. 
Optimaal bevochtigde neusslijmvliezen laten u vrij ademhalen.

VENTA, DE BESTE 
BESCHERMING TEGEN 
VERKOUDHEID
Aromatherapie met Venta – niets is beter dan een druppel  
Venta-eucalyptusolie in uw airwasher en u voelt zich  
gegarandeerd lekker wanneer u verkouden bent.





AIRCO’S
perfect voor warme zomerdagen

MAAR
ze drogen de lucht net zo uit als uw verwarming  
in de winter. Dat betekent dezelfde

PROBLEMEN
hoofdpijn, concentratiestoornissen, 
droge huid en droge, geïrriteerde ogen.

Venta zorgt 12 maanden per jaar  
voor het optimale klimaat.



Feit is dat we elke nacht gewicht verliezen en het grootste deel  
daarvan water is. We verdampen water via het lichaam en ademen vocht uit.  

Vaak worden we wakker en voelen ons niet fris en uitgerust.  
De oorzaak daarvan is voor een deel uitdroging.

Droge lucht in een ruimte door de verwarming in de winter of de  
airco in de zomer, leidt tot permanente uitdroging.

Het zal een nieuwe positieve beleving voor u zijn om te slapen in een perfect 
bevochtigd ruimteklimaat, om erin te verblijven, erin te leren en te werken.

Concentratieproblemen, slaapstoornissen,  
hoofdpijn – goed slapen leidt tot een positieve dag.



HELDERHEID



HET BESTE  
IS NET GOED 

GENOEG







WAS DE POLLEN  
UIT DE LUCHT

Eén op de vier mensen heeft al een allergie. 
Iemand die allergisch is voor pollen heeft 
vaak veel last van opgezwollen ogen, jeuk, 
slaapstoornissen, concentratieproblemen en nog 
veel meer symptomen. In extreme gevallen moet 
men daarvoor worden behandeld met cortisone.

ZORG VOOR EEN ALLERGEENVRIJE ZONE  
IN UW HUIS

Veel klanten laten ons steeds weer weten dat  
Venta hun allergie aanzienlijk heeft verlicht en het 
slikken van medicijnen vaak sterk kon worden 
verminderd of kon worden gestopt. 

Slaap ‘s nachts in zuiver gewassen lucht  
en uw lichaam biedt meer weerstand  
tegen de dagelijkse invloeden.





OPTIMALE LUCHTBEVOCHTIGING  
IS WELLNESS VOOR UW HUID
Jong blijven, je lekker voelen,  
elke dag de frisse Venta-oppepper.



WATER IS ONZE FILTER



LUCHTREINIGING  
ZONDER FILTER,  
ZONDER AFVAL



by

UW  
AIRWASHER  
IS GEMAAKT  
MET 100%  
GROENE  
ENERGIE



VOOR EEN BETER MILIEU

Wij gebruiken groene energie.  
Onze airwashers kunnen volledig worden gerecycled.  
Onze airwashers hebben extreem weinig stroom nodig.  
Wij produceren geen afval.  
Wij hebben geen filtermatten nodig.
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WELTRUSTEN
Fluisterstil: we storen de kleintjes niet tijdens het slapen 
Eenvoudige bediening: kinderlijk eenvoudig  
Sterk: werkt onvermoeibaar 24 uur per dag  
Veilig: kan niet overbevochtigen en veroorzaakt geen 
kalkneerslag

SLAAP  
LEKKER



“Wanneer mijn  
instrument gelukkig is,

ben ik het ook”
Nigel Kennedy, Briljant Violist



Ervaren musici weten dat de lucht in een ruimte voor  
hun instrument, zoals violen, elektrische gitaren,  
piano‘s en alle andere houten instrumenten, enorm belangrijk is. 

Een Venta-airwasher garandeert een perfecte luchtbevochtiging  
en maakt een optimale geluidsprestatie mogelijk.

COMPROMISLOOS

Niet alleen houten instrumenten, ook houten 
meubels of houten vloeren moeten worden 
beschermd. Een airwasher onderhoudt hout en 
voorkomt scheurvorming of kromtrekken.



LANG  VOORDAT IEMAND  
ZICH OOK MAAR ZORGEN MAAKTE 

OVER DE LUCHT IN EEN RUIMTE, 
VOND DE OPRICHTER VAN VENTA 

DE AIRWASHER UIT
Mijn wens van destijds – de kwaliteit van leven in ruimtes verbeteren met  

de best denkbare kwaliteit en met de hoogste standaard voor  
service – is vervuld en wordt over de hele wereld bevestigd  

door tevreden klantreferenties en klantenloyaliteit.





HUISSTOFMIJT,

POLLEN,
BACTERIËN,
GEURTJES
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WAS UW LUCHT SCHOON
DE ORIGINELE VENTA-AIRWASHER-TECHNOLOGIE

De airwasher vervult twee functies: hij bevochtigt droge lucht en reinigt 
tegelijkertijd. Slechte lucht in de ruimte wordt in het apparaat gevoerd en 
vervolgens door een stapel schijven geleid die in water roteert. De lucht wordt 
dus echt gewassen. Zelfs hele kleine deeltjes worden in het water gebonden. 
Tegelijkertijd wordt op de wisselaar-vlakken zuiver water verdampt en wel 
volgens de erkende, beste methode van koudeverdamping.

Want koudeverdamping biedt doorslaggevende voordelen. De lucht wordt 
automatisch goed bevochtigd. Overbevochtiging en kalkneerslag zijn 
uitgesloten. Kalkpatronen zijn overbodig. Geur- en luchtverfrissers verstoren  
de functie op geen enkele wijze.

De Venta-airwasher is het eerste apparaat met het principe van airwashen 
zonder filtermatten voor kantoren en woonruimtes. De Venta-airwasher is 
hygiënisch, eenvoudig te bedienen en gemakkelijk schoon te maken.  
De motor unit en ventilator kunnen voor een gemakkelijke  
reiniging met één handgreep uit de behuizing worden getild.



OPTIMALE 
LUCHTBEVOCHTIGING  

+ LUCHTREINIGING

VOOR EEN BETER LEVEN  
EEN LEVEN LANG
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