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Våra produkter

1. VILPE Intake tilluftshuv 
suger in frisk luft i huset.

2. VILPE Nockplåtsventi-
lator ventilerar taket och 
vindsutrymmet samt för 
ut fukten.

3. Spiskåpan och takfläkten 
bildar en helhet som 
garanterar frisk luft i köket. 

4. Uniroof Inspektionslucka 
används som brand- och 
underhållslucka för vindsu-
trymmen.

5. En skild frånluftshuv 
behövs för central-
dammsugare.

6. Frånluftshuv för mekanisk 
ventilation.

7. VILPE skorstensgenom-
föring används till fabrik-
stillverkade skorstenar.

8. VILPE Solar-genom-
föringar används för att 
montera solpaneler.

9. Frånluftshuven ventilerar 
avloppssystemet.

10. VILPE ECo 110 
FLOW-takfläktar eller -från-
luftshuvar används för att 
bekämpa radongas.

11. Takfläkten och ECo 
Ideal Wireless-styrsystem 
ventilerar och ser till att t.ex. 
förrådet inte blir fuktigt.

12. VILPE Multifunktionsgaller 
används för att ventilera huset 
eller som tilluftsgaller för att ta 
in frisk luft.

13. VILPE Ross sköter källarens 
eller krypgrundens ventilation. 
De lämpar sig även som tilluftsrör 
till bastun eller den öppna spisen.

Allt du behöver för ventilation  finns nu i ett paket
VILPEs kompletta paket gör det enklare att hitta rätt 
produkter till just din byggnad.



VillaFläkt för spiskåpor & frånluftsventilation

+ +
VILPE ECo FLOW 
160P/500-takfläkt

VILPE-genomföring VILPE XL-Undertaksring

Välj VillaFläkt när byggnaden kräver effektivare ventilation med takfläkt. Takfläkten 
drar ut syrefattig och smutsig luft ur bostaden.  

Tips. Med spiskåpa och VILPE-takfläkt blir ventilationen i köket både effektiv och 
ljudlös.

VillaFläkt-paketet innehåller

Uppåtblåsande och energi-
effektiv isolerad takfläkt med 
EC-motor samt säkerhets-
brytare. Styrs via extern 0-10 
V styrsignal.

Formar en ca 30 mm hög kant runt 
håltagningen i undertaket som  
förhindrar att vatten tar sig in i isol-
eringen eller takkonstruktionen.  Vid 
rullplast lyfter beslaget undertaket 
och förhindrar vattnet att nå isolerin-
gen.

Takgenomföringen säkerställer att 
frånlufthuvs installation är vattentät. 
Monteras snabbt och enkelt.

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW 2-KUP BETONG
Paketinnehåll: ECo160P/500 FLOW-takfläkt 
anslutningsdimension Ø 160mm, Betong-
genomföring, XL-Undertaksring.

Maxflöde: 263 l/s (947 m3/h)

Max rek taklutning: 37° 

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW SLÄT PLÅT/PAPP

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PROF.PLÅT

VILLAFLÄKT ECO160P FLOW PAPP

Paketinnehåll: ECo160P/500 FLOW-takfläkt  
anslutningsdimension Ø160mm, Classic VINO-
genomföring, XL-Undertaksring.

Maxflöde: 263 l/s (947 m3/h)

Max rek taklutning: 52°

Färg
svart
tegelröd
grå

Produktnummer
737142
737149
737147

Paketinnehåll: ECo160P/500 FLOW-
takfläkt anslutningsdimension Ø160mm, Plåt-
genomföring, XL-Undertaksring.

Maxflöde: 263 l/s (947 m3/h)

Max rek taklutning: 27°

Färg
svart
tegelröd

Produktnummer
737132
737139

Paketinnehåll:  ECo160P/500 FLOW-takfläkt  
anslutningsdimension Ø160mm, Papp-
genomföring, XL-Undertaksring. 

Maxflöde: 263 l/s (947 m3/h)

Max rek taklutning: 45°

Färg
svart

Produktnummer
737122

Produktnummer
737152
737159
737157

Färg
svart
tegelröd
grå

Alternativ för att styra VILPE-takfläktarna (säljs separat)

• Dataundercentral
• Spiskåpa
• VILPE ECo-Controller
• Det automatiska styrsystemet VILPE ECo Ideal Wireless
• VILPE Differenstrycksregulator



VillaHuv för från- och avluft

+ +
VILPE 160P/IS/ FLOW 
-frånluftshuv

VILPE-genomföring VILPE XL-Undertaksring / 
Övergång 160-125 / Flex-rör 110 mm

VillaHuv-paketet innehåller en frånluftshuv som för ut den smutsiga och använda 
inomhusluften ur huset. Villahuv är ett utmärkt val i nya villor med värmeåtervin-
ningsaggregat samt för traditionell spisfläkt med intern motor.

VillaHuv-paketet innehåller

Låg tryckförlust gör 
frånluftshuven energisnål. 
Utmärkt vattenseparation. 

Undertaksring  formar en ca 30 mm hög kant runt 
håltagningen i undertaket som  förhindrar att vatten tar 
sig in i isoleringen eller takkonstruktionen.  Vid rullplast 
lyfter beslaget undertaket och förhindrar vattnet att nå 
isoleringen.   

Övergång 160-125 möjliggör installation både mot Ø125 
mm respektive Ø160 mm spirorör.

Flex-röret gör det enkelt att ansluta produkten mot befint-
ligt rörstråk.     

Takgenomföringen 
säkerställer att från-
lufthuvens montering 
är vattentät. Monteras 
snabbt och enkelt.

VILLAHUV 160-125 2-KUP BETONG
Paketinnehåll: VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv,  
Betong-genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 160–
125.

Max rek taklutning: 37° 

VILLAHUV 160-125 SLÄT PLÅT/PAPP

VILLAHUV 160-125 PAPP

VILLAHUV 160-125 PROF.PLÅT

Paketinnehåll: VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, 
Classic VINO-genomföring, XL-Undertaksring, Övergång 
160–125.

 Max rek taklutning: 52°

Färg
svart
tegelröd
grå

Produktnummer
737252
737259
737257

Paketinnehåll: VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, 
Papp-genomföring, Flex-rör 110 mm.

 Max rek taklutning: 45°

Färg
svart

Produktnummer
737272

Paketinnehåll:  VILPE 160P/IS/500 FLOW-frånluftshuv, 
Plåt-genomföring, XL-Undertaksring.

Max rek taklutning: 27°

Färg
svart
tegelröd

Produktnummer
737282
737289

Produktnummer
737262
737269
737267

Färg
svart
tegelröd
grå



VillaLuftning Avloppsluftningspaket för villor

+ +
VILPE-
genomföring

VILPE Undertaksring

VillaLuftning luftar ditt avloppssystem och passar alla typer av hus.

Villaluftning-paketet innehåller

Oisolerad av-
loppsluftare med 
FLOW-hatt

Formar en ca 30 mm hög kant runt 
håltagningen i undertaket som 
förhindrar att vatten kan ta sig in till 
isolering eller takkonstruktion.  

Takgenomföringen 
säkerställer att från-
lufthuvens montering 
är vattentät. Monteras 
snabbt och enkelt.

VILLALUFTNING 110P FLOW 2-KUP BETONG
Paketinnehåll: VILPE 110P/350 FLOW Avloppsluftare 

med hatt, Betonggenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 

mm

Max rek taklutning: 48° 

VILLALUFTNING 110P FLOW SLÄTPLÅT/PAPP

VILLALUFTNING 110P FLOW PROF.PLÅT

VILLALUFTNING 110P FLOW PAPP.

Paketinnehåll: VILPE 110P/350 FLOW Avloppsluftare med 

hatt, Classic VINO genomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 

mm.

Max rek taklutning: 57°

Färg
svart
tegelröd
grå

Produktnummer
737182
737189
737187

Produktnummer
737172
737179

Färg
svart

Produktnummer
737162

Produktnummer
737192 
737199 
737197

Färg
svart
tegelröd
grå

Paketinnehåll: VILPE 110P/350 FLOW Avloppsluftare med 

hatt, Plåtgenomföring, Undertaksring, Flex-rör 110 mm

Max rek taklutning: 45°

Paketinnehåll: VILPE 110P/350 FLOW Avloppsluftare med 

hatt, Papp-genomföring, Flex-rör 110 mm.

 Max rek taklutning: 50°

VILLALUFTNING 110 BASIC 2-KUP BETONG

Färg
svart
tegelröd

Produktnummer
737112
737119

Flex-röret gör det 
enkelt att ansluta 
produkten mot 
befintligt rörstråk.

VILPE Flex-
rör 110

+

Undertaksringen saknas från paketet 
Villaluftning 110P FLOW Papp

VILPE 110P/350 
FLOW Avloppsluftare 
med hatt

Paketinnehåll:  Komplett avloppsluftning för 2-kupig 
Betongpannetak: KTV Adapter,  VILPE-genomföring, 
VILPE Undertaksring och VILPE Flex-rör 110. 

För alla taklutningar.

Istället för VILPE 110P/350 FLOW Avloppsluftare 
innehåller paketet Villaluftning 110 Basic 2-Kup Betong 
en KTV Adapter.

Färg
svart
tegelröd



Erkänt utmärkt produktkvalitet

Vi förbinder oss till att ständigt utveckla vår 
verksamhet för att bidra till en grönare värld 
och social välfärd.   

Under 2019 utökade vi vårt solenergikraft-
verk på fabrikstaket och nu utgör förny-
bar energi en allt större del av fabrikens 
elförsörjning. Vi har även skurit ner på vår 
energiförbrukning genom att investera i nya 
belysningslösningar.  

Vi anser att det är viktigt att företag tar ett 
socialt ansvar. Därför donerar vi årligen 
0,3 % av vår omsättning till förmån för utbi-
ldning, idrott och utsatta barnfamiljer.   

VILPE-produkterna har utvecklats för 
att förbättra boendemiljön, säkerställa 
frisk inomhusluft som både bidrar till 
bibehållen hälsa samt förlänger husets 
livslängd. Våra produkter håller hög 
kvalitet, och därför kan vi erbjuda 20 
års teknisk garanti, 10 års färggaranti 
samt i förekommande fall 5 års motor-
garanti. 

VILPE Oy:s ledningssystem har tillde-
lats kvalitetscertifikatet ISO 9001:2015 
samt miljöcertifikatet ISO 14001:2015. 
De här certifikaten innefattar produk-
tutveckling, tillverkning och försäljning 
av VILPE-produkterna. 

VILPE Sverige
Bergtorpsvägen 43 B
183 64 Täby 

Försäljning & tekniskt stöd
Tel. +46 (0) 70 511 20 20
nisse.hedberg@vilpe.se

Våra värderingar


