
D E  C O M F O R T  P L U S  A I R W A S H E R

T I J D  O M  D I E P  A D E M  T E  H A L E N





U wilt zorgeloos genieten van het leven. ‘s Nachts ontspannen slapen en de nieuwe dag weer met frisse 

energie beginnen. Uw huis moet een plek zijn, waar u de knop kunt omzetten en jezelf weer kunt opladen 

– of u nu alleen bent, met z’n tweeën of met uw gezin. De Venta Comfort Plus airwasher is u daarbij perfect 

van dienst Hij ondersteunt een gezonde luchtvochtigheid en zorgt op natuurlijke wijze voor vermindering van 

schadelijke stoffen in de lucht – en dat volledig ontspannen, als in uw slaap.

FRISSE LUCHT. PURE ONTSPANNING.
ONTDEK DE COMFORT PLUS AIRWASHER

ZO MAKKELIJK GA AT 
U DOOR HET LEVEN



Comfortabel touchdisplay

Aan- en uitzetten met 

de top van uw vinger, 

drie vermogensniveaus 

selecteren met + en -, een 

slaapstand met gedimde 

displayverlichting en 

fluisterstil vermogensni-

veau, automaat-instelling 

met automatisch vermo-

gensniveau, afhankelijk 

van de luchtvochtigheid 

– zo gemakkelijk zorgt uw 

Comfort Plus airwasher 

ervoor dat u kunt ge-

nieten van de beste bin-

nenlucht. Daarbij wordt 

de luchtvochtigheid in 

realtime weergegeven 

en aangestuurd door de 

ingebouwde hygrostaten. 

Makkelijk schoonmaken

De elektronica en de ventilator 

kunnen met één handbeweging 

uit  de behuizing worden gehaald.  

Schoonmaken doet u ongeveer om 

de 14 dagen. Daarvoor giet u een-

voudig het water uit het apparaat, 

u verwijdert de resten  uit de op-

vangbak, spoelt de lamellenstapel  

af met water en vult het apparaat  

opnieuw met vers water en het 

Venta hygiëneproduct – klaar.

VOLLEDIG ONTSPANNEN NAAR 
EEN GOEDE KAMERLUCHT
Er zijn altijd al goede redenen geweest om te kiezen voor de airwasher van Venta. Dat geldt met name 

voor het hoge gebruiksgemak. Terwijl zuiver water verdampt om de lucht te bevochtigen, worden schadelijke 

stoffen, zoals bijv. huisstof of pollen, op natuurlijke wijze uit de kamerlucht verwijderd, of opgenomen in 

het water van het apparaat.



Betrouwbare werking

Alles wat u hoeft te doen, is uw  

Comfort Plus airwasher vullen met vers 

kraanwater en hij zorgt vervolgens  

op betrouwbare wijze voor een  

aangename binnenluchtkwaliteit.  

Naar wens zelfs met geurfunctie.  

Venta biedt zes verschillende  

aroma’s: van ontspannend  

tot stimulerend.

VOLLEDIG ONTSPANNEN NAAR 
EEN GOEDE KAMERLUCHT



1  45 m2  2  60 m2  

UW VOORDELEN
OP EEN RIJ

 ● Gezonde luchtvochtigheid, voor een 

optimale 40–60 %
 ● Hygiënische, koude verdamping zonder 

bevochtigings-matten of filters
 ● Te gebruiken met kraanwater
 ● Vermindering van pollen en stofdeeltjes

 ● Natuurlijke vermindering van vervuilende stoffen in de 

lucht, bij een luchtvochtigheid in de kamer van 40–60 %
 ● Digitale hygrostaat, voor het meten en regelen van de 

relatieve luchtvochtigheid
 ● Interactief touchdisplay
 ● Duurzaam en zeer onderhoudsarm
 ● Fluisterstille werking

Comfort Plus Airwasher LW25

Voor middelgrote ruimtes tot 45 m², zoals bijv. woonkamers.1

Comfort Plus Airwasher LW45

Voor grotere ruimtes tot 60 m², zoals bijv. open woonruimtes.2



DE INNOVATIEVE 
ME THODE VAN DE 
AIRWASHER
Zelfs een zo ingenieuze uitvinding als de eerste Venta-airwasher van de oprichter 

van het bedrijf, Fred Hitzler, kan worden verbeterd als er slimme ingenieurs met passie 

voor hun werk bij betrokken zijn. Daardoor zorgt de innovatieve, gepatenteerde tech-

nologie van de Comfort Plus er nu voor, dat de luchtbevochtiging nog sneller* en de 

natuurlijke vermindering van schadelijke stoffen nog efficiënter is. Via een geheel 

nieuw ontwikkelde 3D- lamellenstapel, die roteert in een waterbak, verdampt hygiënisch 

schoon water voor bevochtiging van de binnenlucht. Ondertussen worden op natuurlij-

ke wijze schadelijke stoffen, zoals bijv. huisstof of pollen, uit de kamerlucht verwijderd 

of opgenomen in het water van het apparaat.

* In vergelijking met de Original LW45 of de Comfort Plus LW45.

Natuurlijke luchtreiniging

Onze Comfort Plus airwasher LW25 / LW45 werken uitslui-

tend met water en zonder extra matten of filters voor het 

bevochtigen van de lucht en het reduceren van schadelijke 

stoffen in de lucht. Dit type koude verdamping wordt erkend 

als de beste en meest hygiënische bevochtigings-methode 

en de meest natuurlijke manier om schadelijke stoffen in de 

kamerlucht te reduceren. 

Innovatieve verdamping

Elk apart stukje van de nieuwe VentWave™ 

3D-lamellen stapel lijkt op het voorbeeldmodel 

in de natuur. Net zoals aan de onderkant van 

bladeren, zorgen duizenden huidmondjes 

er op hetzelfde moment voor, dat er veel 

meer watermoleculen verdampen dan op 

een plat oppervlak.

Luchtvochtigheid
voor een optimale 40–60 %

Grootte van de ruimte
tot 60 m²

Vermindering van pollen  
en stofdeeltjes

Natuurlijke vermindering van  
schadelijke stoffen in de lucht  

(bij een luchtvochtigheid  
in de ruimte van 40–60 %)

Interactief touchdisplay



IN HET BEGIN WAS  
ER EEN GENIAAL IDEE
Met het uitvinden van de airwasher, zorgde Fred Hitzler, de oprichter van Venta, in 1981 voor een revolutie op de 

markt. Hij ontwikkelde een principe, dat het mogelijk maakt om de vaak veel te droge lucht in een kamer – en de zich 

daarin bevindende schadelijke stoffen – te binden in een waterbad en tegelijkertijd de luchtvochtigheid te verhogen.

Zo werkt het Venta-principe

Door middel van een ventilator, wordt de kamerlucht 

in een  met water gevulde airwasher gezogen, waarin 

ingenieus geplaatste stapels lamellen roteren. Via hun 

oppervlakken wordt hygiënisch schone waterdamp de 

kamer ingevoerd. Tegelijkertijd worden op de lamellen 

schadelijke stoffen of pollen vastgehouden, er in het 

water afgewassen en in de airwasher verzameld.

40–60% optimale luchtvochtigheid

Door verwarming wordt vocht aan de lucht in een 

kamer onttrokken. Maar ook op warme zomerdagen 

is de binnenlucht vaak te droog. Dat is niet goed voor 

ogen, slijmvliezen en de huid. De gevoeligheid voor aller-

gieën of infecties neemt in droge lucht aantoonbaar 

toe. Een Venta airwasher zorgt het hele jaar door op 

betrouwbare wijze voor een gezonde luchtvochtigheid.

VULLEN ME T WATER, A ANZE T TEN,
ONTSPANNEN ACHTEROVERLEUNEN.
GEWOON GENIA AL. GENIA AL EENVOUDIG.



Fred Hitzler
Oprichter van de firma Venta 

Een man een man, een woord een woord.

Mensen moeten ook binnenshuis

goede lucht kunnen inademen



EEN MARKTLEIDER MET
ECHTE MERKWAARDEN
Venta Luftwäscher GmbH in Weingarten, Oberschwaben, is een van Europa’s toonaangevende fabrikanten van com-

binatie-apparaten zonder filters voor luchtbevochtiging en luchtzuivering voor gebruik binnenshuis (bron: GfK, Panel-

markt juli 2020). Onze producten behoren tot de best verkopende in Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk en Nederland.

HE T GEHEIM VAN ONS GROTE SUCCES:
DUIDELIJKE PRINCIPES, WA AROP U KUNT VERTROUWEN

De bediening van onze 

apparaten, die robuust, 

uitgesproken betrouwbaar, 

gebruiksvriendelijk en met 

heel weinig inspanning schoon 

te maken zijn.

Onze duurzame productie in 

Duitsland, de verantwoorde 

keuze van materialen en verpak-

king, het energieverbruik van 

onze apparaten, alsook de recy-

cleerbaarheid van behuizingen 

en praktisch alle onderdelen. 

Uniek Eenvoudig Efficiënt

De uitvinding om lucht in ruimten 

binnenshuis door middel van water 

te bevochtigen en tegelijkertijd van 

schadelijke stoffen te ontdoen. 



Venta-producten bieden een 

dienstverlening die zich exclu-

sief richt op de behoeften van de 

gebruikers.

Venta klanten zijn partners,

die niet zomaar kopen, maar 

overtuigd zijn van onze producten.

Venta-medewerkers zijn 

probleemoplossers, die zich tot in 

het kleinste detail inzetten voor de 

beste Venta Service. 



Venta Benelux B.V. 
van Heemstraweg-oost 8   |   5301 KE Zaltbommel   |   info@venta.nl   |   venta.nl
Individueel Advies & Service +31 (0)418 541 343

Wijzigingen en fouten voorbehouden

COMFORT PLUS AIRWASHER – COMFORTABEL GENIETEN

Model Comfort Plus LW25 Comfort Plus LW45

Kleuren Helder wit / Helder zwart

Geschikt voor kamers Tot 45 m² Tot 60 m²

Interactief touchdisplay Standaard

Meetsensoren Luchtvochtigheid

Waterhygiëne Accessoire

Vermogensniveaus 3 + Automaat

Geluidsproductie (Niveau 1-3) 24 / 34 / 44 dB(A) 24 / 35 / 45 dB(A)

Stroomverbruik (Niveau 1-3) 3 / 5 / 8 Watt

Waterinhoud (max.) 7 liter 10 liter 

Afmetingen  (l × b × h) 30 x 30 x 33 cm 45 x 30 x 33 cm

Gewicht 3,5 kg 5,2 kg

30 cm

33
 c

m

45 cm


