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KLIK S suora raitisilmaventtiili on uusi ratkaisu rakennuksiin, joissa on painovoimainen ilmanvaihto. Venttiilissä on panos-
tettu muotoiluun ja tekniseen suorituskykyyn. Venttiilin korkeat ilmamäärät lisäävät asumismukavuutta tuoden runsaasti 
puhdasta ilmaa asuntoon. 

Venttiili on sijoitettu ikkunapuitteeseen, mikä mahdollistaa raikkaan ilman tasaisen ja mukavan virtaamisen, sekä näyttää 
tyylikkäältä. Tuote on yhdistelmä suomalaista insinööriosaamista ja tanskalaista designia parhaimmillaan.

YHTENÄINEN VENTTIILI ERI TUOTTEISIIN
KLIK S suora venttiili on suunniteltu sopimaan avattavien ja kiinteiden ikkunoiden 
lisäksi myös Tiivin parvekeoviin. Venttiilin näkyvä pintaosa on näissä tuotteissa 
aina samanlainen. 

AVATTAVAT IKKUNAT
Tiivin avattavissa kkunoissa KLIK S venttiilin pintaosa asennetaan ikkunan sisä-
puitteeseen. Irrotus huoltotoimia varten on helppoa, sillä suodattimet saa vaihdet-
tua kätevästi ilman työkaluja. Venttiilin pintaosa on asennettu ikkunapuitteeseen, 
joten se ei rajoita ikkunan asennustapaa millään tavalla. KLIK S venttiili soveltuu 
erinomaisesti kohteisiin, joissa ikkuna on asennettu seinän syvennykseen.

KIINTEÄT IKKUNAT
Kiinteissä ikkunoissa KLIK S venttiili sijaitsee yläkarmissa. Ulkopuolen alumiiniver-
hoiluun asennetaan ilmanottoa varten säleikkö.

PARVEKEOVET
Parvekeovessa KLIK S venttiili asennetaan ovilehden sisäpintaan. Raitis ilma 
kulkeutuu ulkoa sisälle ovilehden yläosaan työstetyn ilmakanavan läpi. Ulkoa kat-
sottuna parvekeoveen asennettu KLIK S venttiili ei näy lainkaan. Ovilehden pintaan 
asennettu venttiili ei rajoita oven asennustapaa.

Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotekortin kuvissa saattaa esiintyä 
varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi-edustajaltasi.  www.tiivi.fi Myyntipalvelu 0800 184 484

Raikas ilma virtaa tasaisesti huoneilmaan ikkunan 
sisäpuitteeseen asennetusta venttiilistä.

Ulkoa tuleva raikas ilma virtaa venttiilin ja suodatti-
men läpi sisälle. Kuvassa avattava ikkuna.

Klik S kiinteässä ikkunassa.

Klik S Parvekeovessa.
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KOOT
• Uniikki-ikkunan minimikoko 540 * 290 mm (A-malli)
• Kristalli-ikkunan minimikoko 720 * 290 mm (A-malli)
• Kiinteän ikkunan minimikoko 540 * 290 mm (A-malli)
• Parvekeoven minimileveys 690 mm

VÄRIT
• Valkoinen
• Hopea
• Musta 

TEKNISET ARVOT

Avattavat ikkunat
Ilmamäärät l/s 10 Pa 15 Pa 20 Pa
G1-S30-suodatin 3,1 4,1 4,8
Ei suodatinta 5,9 7,3 8,4

EUFI29-19004577-T1

Ääneneristävyys dB Rw Rw+C Rw+Ctr

Venttiili auki (up 4 mm, sp 4+4 mm) 33 32 31
Venttiili auki (up 6 mm, sp 4+4 mm) 32 32 31

Kiinteät ikkunat
Ääneneristävyys dB Rw Rw+C Rw+Ctr

Venttiili auki (3K, kaikki lasit 4 mm) 28 27 25
Venttiili auki, dB-lasitus (3K, 10/6/Phon8,8) 31 31 30

EUFI29-19000511-T2

Tiivi varaa oikeuden tuote- ja mallistomuutoksiin ilman eri ilmoitusta. Tuotekortin kuvissa saattaa esiintyä 
varusteita, jotka eivät kuulu vakiotoimitukseen. Varmista aina lopullinen toimitussisältö Tiivi-edustajaltasi.  www.tiivi.fi Myyntipalvelu 0800 184 484

Kauniisti muotoiltu KLIK S -raitisilmaventtiili on 
saatavilla valkoisena, harmaana ja mustana.

5 Tiivi myöntää KLIK S -raitisilma-
venttiilille viiden vuoden takuun. 

KLIK S -VENTTIILIN EDUT
• Kaunis ja käytännöllinen design
• Runsaasti puhdasta ilmaa
• Helppokäyttöinen
• Ei vedon tunnetta


