
Dakventilator 
Snelle en eenvoudige montage op je bedrijfswagenEasy Aero Wentylator Dachowy
Szybka i łatwa instalacja w samochodzie firmowym

Dystrybutor: Autovan Sp. z o.o., NIP 8992840918, tel. 531 696 749, mail: info@autovan.pl

OPCJONALNIE

The Easy Aero roof fan is a production by Imbema and can be purchased via www.easy-aero.com. To serve our 
customers as well as possible, we have a large network of reliable partners, to whom you can outsource the 
assembly if you wish. Contact us for more information.

 Wydajność na poziomie 70m3 na godzinę daje
 Easy Aero przewagę nad tradycyjnymi modelami.

KROK 1 KROK 2 KROK 3
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BŁYSKAWICZNA INSTALACJA

-

Zaznacz dziury używając 
szablonu i zrób otwory w 
dachu używając narzęd-
zia do wycinania.
(Dostępne opcjonalnie)

Użyj odpowiedni środek 
uszczelniający na dolnej 
części urządzenia, 
przepchnij tuby przez 
dziury tak aby kratka 
pozostała na górze.

Przykręć pokrywę od 
wewnątrz dachu śrubami 
dołączonymi do zestawu. 
Twój wentylator jest już 
zainstalowany- łatwizna!

Adapter do podsu�tki

Odpowiedni także dla samochodów 
z podsufitką, wentylator dopasowy-
wany przy pomocy adaptera od 
1mm do 50mm.

Certyfikat DEKRA dla transportu 
butli gazowych w zamkniętych 
pojazdach.

easy-aero.com
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ZALETY EASY AERO 

ODNAWIALNY

SOLIDNY
MATERIAŁ

ŁATWY
MONTAŻ

BRAK WIERCEŃ
W PODŁODZE

WYSOKA
WYDAJNOŚĆ

SMUKŁY
WYGLĄD

Wentylator Easy Aero usuwa nieprzyjemne zapachy, wilgoć i gazy oraz parę tworząc 
zdrowe środowisko pracy poprzez skuteczne dostarczanie świeżego powietrza. Wen-
tylator jest pokryty ochronną kratką od wewnątrz, którą może być zamknięta w razie 
potrzeby.

Easy Aero jest przyjazny dla 
środowiska, nie wymaga 

prądu do działania, a 
urządzenie w pełni nadaje 

się do recyklingu.

Może być zainstalowany w 
Twoim pojeździe szybko i 

sprawnie dzięki trzem 
prostym krokom.

Technologia wlotu i wylotu 
powietrza wentylatora Easy 

Aero daje wydajność na 
poziomie 70m3 na godz-

inę. 

Wykonany z mocnego 
plastiku, mniej łamliwy ze 

względu na brak 
elementów obrotowych. 
Odporny na wstrząsy i 
cichy w użytkowaniu.

Ze względu na unikalną 
geometrię wentylatora nie 

trzeba wiercić otworu 
wylotowego w podłodze, w 
przeciwieństwie do trady-
cyjnych modeli wentyla-

torów dachowych.

Easy Aero nie posiada 
elementów rotujących, a 

mechanizm wlotu i wylotu 
powietrza jest zawarty w 

jednym urządzeniu. Mieści 
się idealnie pod bagażnikiem 

dachowym. 

1570150-STK 1570151-STK

-

„EasyAero jest naprawdę łatwy. Prosty w instalacji na prawie 
każdym samochodzie. Nie ma żadnych obracających się elementów 

i nie wymaga żadnego prądu do działania. Podsumowując: 
nie tylko atrakcyjnie wygląda, ale także działa tak jak powinien.”

Silvester Keijzer – Sterntec

• Opatentowany

• Pasuje pod bagażnik dachowy

• Tworzywo ABS

• Dwa otwory do wywiercenia po 90 mm

• Wymiary urządzenia 300 x 150 mm

• Dostępny w bieli i czerni

• 90 mm wycinak dostępny opcjonalnie

  
 

Wentylator dachowy Easy Aero zapewnia sprawną wentylację wewnątrz pojazdu usu-

wając wilgoć, szkodliwe gazy i ciepło. Nowoczesna technologia wlotu i wylotu powietrza 

tworzy bardzo wydajną cyrkulację powietrza. Wyjątkową rzeczą w Easy Aero jest to, że 

nie wymaga wiercenia w podłodze żadnych otworów, co zaoszczędza nie tylko mnóst-

wo czasu, ale też zapobiega poważnym uszkodzeniom układu wydechowego, elektrycz-

nego i hamulcowego. Łatwy w użytkowaniu, instalacji i utrzymaniu.

* Odpowiedni także dla samochodów z podsufitką, 
wentylator dopasowywany przy pomocy adaptera od 
1mm do 50mm.


