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HomeVent®  
дизайнерски решетки

Hoval | Отговорност за енергията и околната среда
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Елегантно докосване във Вашия дом.
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Кутия AG-60  6034355
Кутия  AG-90 6034357
Кутия quick 75 6046302
Кутия quick 90 6046296

За подаване и засмукване на въздух в помещенията, комбинира се с 

правоъгълни решетки.  

Изработени от пластмаса, с 2 извода за флексвъздуховоди DN75 или DN90.

Приложение: В бетон, зидани стени и гипсокартонени стени и тавани 

Вкл. планки за монтаж, тапа, шумозаглушаваща вложка и временно 

защитно покритие против навлизане на строителен прах. Подходящи 

решетки вижте на стр. 3 и 4.

Кутия quick 75 къса 6050374
Кутия quick 75 средна 6050375
Кутия quick 90 къса 6050377
Кутия quick 90 средна 6050378
Кръгъл изход 90° страничен 2070997

За подаване и засмукване на въздух в и от помещенията, комбинира се с 

правоъгълни решетки.  

Изработени от пластмаса, с 2 извода за флексвъздуховоди DN75 или DN90.

Приложение: В бетон, зидани стени и гипсокартонени стени и дървени 

конструкции.

Вкл. планки за монтаж,  временно защитно покритие против навлизане на 

строителен прах. Подходящи решетки вижте на стр 5 и 6.

Кутии за правоъгълни решетки

Кутии за кръгли решетки

Нагнетателни и смукателни кутии
За различни дизайни на решетките

HomeVent® дизайнерски решетки
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Дизайнерски решетки 
Правоъгълни, пластмасови

За подаване и засмукване на въздух в помещенията, комбинират се с правоъгълни кутии.

Цвят: RAL 9016, могат да се боядисват на място (paint-adherent), в комплект с крачета.

Размери: 142 x 262 mm

Дизайн Atlantic
Арт. номер 6046745 

Дизайн Caribbean 
Арт. номер 6047228 

Дизайн Adria 
Арт. номер 6046744

Дизайн Pacific
Арт. номер 6046743
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За подаване и засмукване на въздух в помещенията, комбинират се с правоъгълни кутии.

В комплект с крачета, размери: 147 x 267 mm.

Всеки дизайн е наличен в две разновидности:  

инокс и бяло (RAL 9016), емайлирана или полирана неръждаема стомана/алуминий.

Дизайн Pizol
Бяла
Арт. номер 6046698

Дизайн Pizol
Полирана неръждаема стомана 
Арт. номер 6046696

Дизайн Alvier
Бяла
Арт. номер 6046702

Дизайн Alvier
Полирана неръждаема стомана 
Арт. номер 6046700

Дизайн Säntis
Бяла
Арт. номер 6046726

Дизайн Säntis
Полирана неръждаема стомана 
Арт. номер 6046724

Дизайн Pilatus
Бяла
Арт. номер 6054365

Дизайн Pilatus
Алуминиева
Арт. номер 6054366

Дизайнерски решетки 
Правоъгълни, метални/неръждаема стомата/алуминий

HomeVent® дизайнерски решетки
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Тангенциална и дискови регулиращи се решетки 
За кръгли кутии 

Тангенциална
За подаване и засмукване на въздух, пластмасова, RAL 9016 с монтажно краче в комплекта, може да бъде боядисана 

на място, външен диаметър = 170 mm

Арт. номер 6052158 

Нагнетателна TVZ-125 
Арт. номер 2056417

Смукателна TVA-125 
Арт. номер 2056416

Перфектна за насочване  
на подавания въздух от 
тавана към помещението.

Дискови регулиращи се решетки
За подаване и засмукване на въздух, изработени от листова стомана, бели (RAL 9016), външен диаметър = 165 mm
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За подаване и засмукване на въздух в комбинация с кръгли кутии серия quick.

В комплект с крачета, размери: Ø 160 mm / 160 x 160 mm

Всеки дизайн е наличен в две разновидности:  

инокс и бяло (RAL 9016), емайлирана или полирана неръждаема стомана/алуминий.

Дизайнерски решетки 
Кръгли и квадрасти, от стомана/неръжд. стомана/алуминий

HomeVent® дизайнерски решетки

Дизайн Falknis
Стомана, бяла (RAL 9016)
Арт. номер 6052162

Дизайн Falknis
Полирана неръждаема стомана
Арт. номер 6051847

Дизайн Calanda
Стомана, бяла (RAL 9016)
Арт. номер 6052161

Дизайн Calanda
Полирана неръждаема стомана
Арт. номер 6051849

Дизайн Rigi
Бяла
Арт. номер 6054363

Дизайн Rigi
Алуминий
Арт. номер 6054364



Почувствайте комфорта 
със свеж и здравословен 
въздух.

“Висококачествените дизайнерски 
решетки идеално се вписват в 
нашия дом!”
Семейство Хелм 
Валдцел



Отговорност
за енергията и околната среда

Hoval качество.
Може да разчиташ на него.

Като специалист в областта на отоплението и климатичните 
технологии, Hoval е вашият опитен партньор за системни 
решения. Например, можете да затоплите вода със слънчева 
енергия, а стаите си с газ, пелети или термопомпа. Hoval 
свързва различните технологии и също така интегрира 
вентилацията на помещенията в системата. Така че да пестите 
енергия, докато се грижите за околната среда и разходите си – и 
все пак да се наслаждавате на същото ниво на комфорт.

Hoval е една от водещите международни компании за вътрешни 
климатични решения. Повече от 75 години опит непрекъснато 
ни мотивира да проектираме иновативни системни решения. 
Ние произвеждаме цялостни системи за отопление, охлаждане 
и вентилация доставяни повече от 50 държави.

Ние приемаме сериозно отговорността към околната среда. 
Енергийната ефективност е в основата на отоплителните и 
вентилационни системи, които проектираме и разработваме.

Hoval Aktiengesellschaft  |  9490 Vaduz  |  Liechtenstein  |  hoval.com
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Ховал ЕООД 
София 1407
ул. Борис Руменов 9
0700 20 755
offi  ce.bg@hoval.com 
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