
D E  O R I G I N E L E  A I R W A S H E R

N A T U U R L I J K  A D E M E N





UW WENS OM GEWOON  
HET GOEDE TE DOEN

“Wegdromen“ is in gezonde lucht veel prettiger. Ontspannen achteroverleunen en genieten van fantasieën 

en herinneringen. U wilt onbekommerd genieten van het leven met uw familie, met z’n tweeën of alleen.

Uw huis moet een plek zijn, waar u zich gewoon lekker voelt. De Venta Original 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 – zonder inzet van grote technische middelen.

FRISSE LUCHT. EEN GOED GE VOEL.
ONTDEK DE ORIGINAL AIRWASHER.
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DE EENVOUDIGE WEG 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

Het enige wat u hoeft te doen, is uw Original airwasher 

vullen met vers leidingwater en hij zorgt vervolgens, 

op betrouwbare wijze, vooreen aangename binnen-

luchtkwaliteit – indien gewenstzelfs met geurfunctie. 

Venta biedt zes verschillendearomatische geuren: van 

ontspannend tot stimulerend.

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 eenvoudig het water uit het apparaat, 

u verwijdert de resten uit de opvangbak, spoelt de lamellenstapel af 

met water en vult het apparaat opnieuw met vers water en het Venta 

hygiëneproduct – klaar.
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Kinderlijk eenvoudig te bedienen

Eén knop om aan en uit te zetten, keuze uit twee of 

drie vermogensniveaus (afhankelijk van het apparaat), 

LED-statusweergave en automatische uitschakeling 

bij te weinig water. Meer technologie heeft uw Original 

airwasher niet nodig om u te voorzien van gezonde 

binnenlucht.



2  40 m2  

1  25 m2  

3  55 m2  

Original Airwasher LW15

Voor kleine ruimtes tot 25 m²,

zoals bijv. kinderkamers.

1 2

Original Airwasher LW25

Voor middelgrote ruimtes tot 40 m²,

zoals bijv. woonkamers.
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Original Airwasher LW45

Voor grotere ruimtes tot 55 m²,

zoals bijv. open woonruimtes.

UW VOORDELEN
OP EEN RIJ

 ● Gezonde luchtvochtigheid voor een optimale 40–60 %
 ● Hygiënische, koude verdamping zonder 

bevochtigingsmatten of filters
 ● Te gebruiken met kraanwater
 ● Vermindering van pollen en stofdeeltjes

 ● Natuurlijke vermindering van schadelijke stoffen 

in de lucht, bij een luchtvochtigheid in de kamer 

van 40–60 %
 ● Duurzaam en zeer onderhoudsarm
 ● Fluisterstille werking



DE METHODE VAN 
HET LUCHTWASSEN
Onze Original airwasher LW15 / LW25 / LW45 werken uitsluitend met water en 

zonder extra matten of filters om de lucht te bevochtigen en schadelijke stoffen te 

verminderen. Voor bevochtiging van de kamerlucht, verdampt hygiënisch, zuiver 

water via een stapel lamellen, die ronddraait in een waterbak. Tegelijkertijd worden 

op natuurlijke wijze schadelijke stoffen, zoals bijv. huisstof of pollen, uit de kamer-

lucht verwijderd, of opgenomen in het water. Dit type koude verdamping wordt er-

kend als de beste en meest hygiënische bevochtigingsmethode en de meest natuur-

lijke manier om schadelijke stoffen in de kamerlucht te reduceren. Afhankelijk van 

de grootte van de ruimte, heeft u keuze uit drie compacte en zuinige basismodellen.

Luchtvochtigheid
voor een optimale 40–60 %

Grootte van de ruimte
tot 55 m²

Vermindering van pollen  
en stofdeeltjes

Natuurlijke vermindering van  
schadelijke stoffen in de lucht  
(bij een luchtvochtigheid in de  

ruimte van 40–60 %)



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
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ORIGINAL AIRWASHER – JE GEWOON GOED VOELEN
Model Original LW15 Original LW25 Original LW45

Kleuren Wit/grijs / Antraciet/metallic

Geschikt voor kamers Tot 25 m² Tot 40 m² Tot 55 m²

LED Statusweergave Standaard

Waterhygiëne Accessoire

Vermogensniveaus 2 3

Geluidsproductie (Niveau 1-3) 22 / 32 dB(A) 24 / 34 / 44 dB(A) 24 / 35 / 45 dB(A)

Stroomverbruik (Niveau 1-3) 3 / 4 Watt 3 / 5 / 8 Watt

Waterinhoud (max.)  5 liter 7 liter 10 liter 

Afmetingen  (l × b × h) 26 x 28 x 31 cm 30 x 30 x 33 cm 45 x 30 x 33 cm

Gewicht 3 kg 3,8 kg 5,8 kg


