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Het leven biedt elke dag nieuwe uitdagingen. Daar denkt u uiteraard over na. Wat gebeurt er op dit moment? 

Hier, morgen en overmorgen. Met uw partner, uw kinderen, uzelf. Uw huis is voor u als een oase, waarin u 

zich kunt terugtrekken en ontspannen. De nieuwe Venta AeroStyle airwasher kan u daarbij geweldig helpen. 

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

stoffen in de lucht. En verder voegt hij een vleugje elegantie toe, dat perfect past bij elk modern interieur.

HA AL ADEM. EN ADEM DOOR.
ONTDEK DE NIEUWE AEROSTYLE AIRWASHER



 

Duidelijk display

Het overzichtelijke touch-

display aan de bovenzijde 

van uw AeroStyle zorgt, 

met digitale aanwijzingen 

en via op Wifi gekoppelde 

pictogrammen, voor een 

eenvoudige, intuïtieve be-

diening. Viertraps werking, 

automatische stand en 

nachtstand, stand-by  

– altijd alles in één blik. 

In het midden wordt de 

actuele luchtvochtigheid in 

de kamer weergegeven. 

App-aansturing lichtkleur

Met de optioneel verkrijg-

bare Venta-app kunt u de 

sfeervolle LED-lichtlijst van 

uw AeroStyle heel gemak-

kelijk de lichtkleur van uw 

keuze geven

PURISTISCH DESIGN
OM JE GOED BIJ TE VOELE
Er zijn altijd al goede redenen geweest om te kiezen voor een airwasher van Venta. De AeroStyle voegt 

hier nog een bijzonder argument aan toe: het tijdloze, elegante design. Daardoor past de AeroStyle op dit 

moment, maar ook nog vele jaren hierna, harmonieus in uw leven en zorgt hij, op betrouwbare wijze, voor 

een aangename binnenluchtkwaliteit.



 

Vloeiende lijnen

Geen hoeken, geen randen. De AeroStyle 

vertaalt het karakteristieke Venta 

Ribdesign op een nieuwe manier en 

maakt indruk door de horizontale opstel-

ling met een harmonieuze lijnvoering.

Elegante lichtlijst

De moderne esthetiek van uw AeroStyle wordt 

versterkt door een discrete, apart in te schakelen 

LED-lichtlijst, die oplicht tijdens de werking 

en door te knipperen waarschuwt voor een 

te laag waterpeil.



Innovatieve verdamping

Elk apart stukje van de nieuwe VentWave™ 

3D-lamellen stapel lijkt op het voorbeeldmo-

del 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.

Zuivere hygiënedisk

Onze Venta hygiënedisk  zorgt ervoor dat het 

reinigingen van uw AeroStyle tot een minimum 

beperkt kan blijven. Verder ontkalkt hij het leiding-

water, zorgt voor de best mogelijke hygiënische 

bevochtigingsprestaties en maakt chemische 

toevoegingen overbodig. De efficiënte combina-

tie van de 3D lamellenstapel en een hygiënedisk 

is uniek en voor Venta gepatenteerd.

Aansturing en controle per app

U kunt uw AeroStyle rechtstreeks op het 

apparaat bedienen, of uitbreiden met een 

Wifi/WLAN-module. Door aansturing met de 

Venta-app op uw smartphone (gratis voor 

Android of iOS) kunt u de luchtgegevens  van 

uw kamer altijd controleren – waar u ook bent.

UW VOORDELEN
OP EEN RIJ

 ● Gezonde luchtvochtigheid, voor een optimale 40–60 %
 ● Hygiënische koude verdamping, zonder bevochtigingsmatten of filters
 ● Te gebruiken met kraanwater zonder chemische toevoegingen
 ● Vermindering van pollen en stofdeeltjes
 ● Natuurlijke vermindering van schadelijke stoffen in de lucht,  

bij een luchtvochtigheid in de kamer van 40–60 %
 ● Onderhoudsarme werking, met speciale Venta-hygiënedisk

 ● Digitale hygrostaat, voor het meten 

en regelen van de relatieve lucht-

vochtigheid
 ● Interactief touchdisplay
 ● Aangenaam stille werking
 ● Optionele afstandsbediening 

met een app



Geconcentreerde luchtstroom

Het kanaliseren van de luchtstroom in 

de AeroStyle verhoogt de stroomsnelheid, 

minimaliseert turbulenties en versnelt 

zo de luchtbevochtiging. Daarnaast 

worden in de kamerlucht  aanwezige 

schadelijke stoffen rechtstreeks naar 

een 3D-lamellenstapel gevoerd. 

EERSTE KLAS AIR-
WASHER-TECHNOLOGIE
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 technologie 

van de AeroStyle er nu voor, dat de luchtbevochtiging nog sneller* en de natuurlijke 

vermindering van verontreinigende stoffen nog efficiënter is.

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

Luchtvochtigheid
voor een optimale 40–60 %

Grootte van de ruimte
tot 90 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

App-aansturing via Wifi/WLAN
(optional)



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 exclusief 

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

Wijzigingen en fouten voorbehouden

AEROSTYLE AIRWASHER – COMFORT IN UW STIJL
Model AeroStyle LW73 AeroStyle LW74

Kleuren Signaalwit / Signaalzwart

Geschikt voor kamers Tot 70 m2 Tot 90 m2

LED Statusweergave Blauwe lichtlijst Blauwe lichtlijst

Interactief touchdisplay Standaard

App-besturing Wifi / WLAN-module (optioneel) incl. individuele lichtlijst-kleuraansturing

Meetsensoren Luchtvochtigheid

Waterhygiëne Standaard

Vermogensniveaus 4 + Automaat

Geluidsproductie (Niveau 1-4) 24 / 36 / 44 / 50 dB(A) 27 / 35 / 41 / 47 dB(A)

Stroomverbruik (Niveau 1-4) 7 / 9 / 13 / 18 Watt 11 / 14 / 17 / 24 Watt

Netspanning 220-240 V / 50-60 Hz

Waterinhoud (max.) 9 liter

Afmetingen  (l × b × h) 42 x 29 x 54 cm

Gewicht 9,5 kg 10,5 kg


