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Design menfez: Her iç mimari tarzı ile uyumlu

Zarif Design menfezleri kontrollü konut 
havalandırmasına eklenen son bir "süs" 
olur. Bu arada, hangi mekâna hangi  
menfez tipinin daha iyi uyacağına tek 
tek, ayrıca karar verilebilir. 

Her ayrıntısı düşünülerek hazırlanan  
profi-air serisinde havalandırma cihazı, boru 
hattı sistemi ve havalandırma menfezleri 
kalite ve işlevsellik bakımından tek elden 
çıkmış olmanın üstünlüğüne sahiptir. 
Bütün binada, bütün gün hoş bir iklim ve 
hijyenik bir hava değişimi için: profi-air.

Design menfezin birçok yeteneği var:  
Yenilikçi mıknatıslı sabitleme sistemi sayesinde kolay montaj, değişim kolaylığı

profi-air Design menfez sayesinde kontrollü konut havalandırma sisteminiz çekici bir 
görünüm kazanıyor. Yenilikçi mıknatıs sabitleme sistemi, başka üreticilerin çeşitlerine 
kıyasla, menfezin sonradan elle hizalanmasına izin verir ve montaj çerçevesi üzerine 
sıkıca oturmasını sağlar. Çok çeşitli tasarımlar arasında seçim ve değişiklik yapmak da 
alabildiğine kolaydır: Mıknatısla tutturulmuş menfez çekilip alınır, yerine bir başkası 
oturtulur! Başka bir avantaj: profi-air Design menfezler herhangi bir el aletine ihtiyaç 
duymadan sadece üç adımda monte edilebilir. 

Sadece üç kademede pratik,  
esnek montaj:

1. Design menfez montaj  
çerçevesiyle birleştirilir. 

2. Hava geçişine oturtulur.

3.  Design menfezin konumu ayarlanır.

Kolay montaj şık görünümle buluşuyor

Design menfezler ve montaj 
 çerçeveleri iki mıknatıs yardımıyla 
çabucak ve kolayca birleştirilir.

Tutucu tırnaklar montaj çerçevesini 
güvenli ve kalıcı bir biçimde hava 
geçişine takılı tutar.

Mıknatıs bağlantısı, menfez  
pozisyonunun sabit kalmasına  
ve sonrasında her zaman  
ayarlanabilmesine imkan tanır.
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SHAPE BUSINESS
Cam, saf beyaz, Ürün No: 78300660

SHAPE STYLE 
Cam, saf beyaz, Ürün No: 78300661

LINE 
Zımparalanmış paslanmaz çelik,  
Ürün No: 78300663

LINE 
Beyaz (RAL 9016), Ürün No: 78300662

PYRAMID 
Koyu paslı bronz, Ürün No: 78300665

PYRAMID 
Beyaz (RAL 9016), Ürün No: 78300664

AVANTGARDE 
Zımparalanmış paslanmaz çelik,  
Ürün No: 78300667

AVANTGARDE 
Beyaz (RAL 9016), Ürün No: 78300666

FLORA 
Antrasit, Ürün No: 78300669

FLORA 
Beyaz (RAL 9016), Ürün: 78300668

350 × 130 mm

starline® Design menfez – Her iç mimari için uygun bir tasarım

Çeşit bolluğumuzu www.designgrills.com sayfasında görebilir ve   
starline Augmented Reality App ile Design menfezlerimizi artık doğrudan  
doğruya kendi dört duvarınızda test edebilirsiniz.
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SHAPE COMPACT*
Cam, saf beyaz, Ürün No: 78312660

SHAPE CIRCLE*
Cam, saf beyaz, Ürün No: 78312661

LINE COMPACT 
Zımparalanmış paslanmaz çelik,  
Ürün No: 78312663

LINE COMPACT 
Beyaz (RAL 9016), Ürün No: 78312662

PYRAMID COMPACT
Koyu paslı bronz, Ürün No: 78312665

PYRAMID COMPACT
Beyaz (RAL 9016), Ürün No: 78312664

AVANTGARDE COMPACT
Zımparalanmış paslanmaz çelik,  
Ürün No: 78312667 

AVANTGARDE COMPACT
Beyaz (RAL 9016), Ürün No: 78312666

FLORA COMPACT
Antrasit, Ürün No: 78312669

FLORA COMPACT
Beyaz (RAL 9016), Ürün No: 78312668

*sadece atık hava için

160 × 160 mm

www.designgrills.com
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Avantajlara Toplu Bakış

Esnek montaj ... 

Kolay montaj ...

Kuvvetli bağlantı ...

Rahat temizlik ...

Hijyenik havalandırma ...

Tüm Design menfezler ...

Mıknatıslı eşsiz bir sabitleme sistemi

Bu eşsiz sabitleme sistemi Design menfezi çabucak ve güvenli bir biçimde montaj  
çerçevesine bağlar.  Ardından, menfez gayet rahat bir şekilde, elle hizalanır.

Hiç alet kullanmadan takılır

Montajın bundan kolayı olamaz: Montaj çerçevesiyle Design menfez hiç alet kullanmadan 
birleştirilip hava geçişlerine yerleştirilebilir.  

Montaj çerçevesi tırnaklarla tutturulur

Tırnaklar montaj çerçevesiyle hava geçişi arasında güvenilir bir bağlantı sağlar. Bu bağlantı 
sadece alet kullanarak çözülebilir.

Havalandırma sistemi kolay temizlenir

Havalandırma sistemine ulaşmak için mıknatısla sabitlenmiş menfez bir çırpıda ayrılabilir. 
Buradan bütün sistem gayet kolayca temizlenir. 

Entegre filtre yuvası hijyeniktir

Pratik sabitleme mandalları filtreyi montaj çerçevesinde tutar ve öne çekilerek filtrenin 
çabuk ve kolay bir biçimde değiştirilmesine izin verir. Böylece bütün binada hava hatları 
sürekli olarak hijyenik temizliğini korur.

Kolaylıkla değiştirilebilir kolaydır

Yenilikçi mıknatıs bağlantısı sayesinde çeşitli Design menfezler her zaman birbiriyle 
değiştirilebilir.
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