
EXHAUSTO LEVERANDØR AV VENTILATIONSLØSNINGER SIDEN 1957

LUFTDESIGN: 
AVTREKKSHETTER 
TIL BOLIGBLOKKER



2

Kjøkkenet spiller i dag en sentral rolle i 
moderne boliginnredning. Det er et av 
de rommene vi oppholder oss mest i – 
for å lage mat og for felles hygge og kos.  
 
Ofte har kjøkkenet åpen forbindelse 
med tilstøtende allrom og stue. Der-
for er det viktig at kjøkkenets av-
trekkshette kan holde både kjøkke-
net og tilstøtende oppholdsrom fri 
for matos og damp fra matlagingen.  

Samtidig skal det foregå med et 
lydnivå som overholder gjeldende 
lovkrav. Dessuten er det ikke uve-
sentlig at avtrekkshetten matcher  
resten av kjøkkenets design.

Avtrekkshettene fra EXHAUSTO oppfyller 
alle krav til moderne kjøkkenventilasjon.  
 
EXHAUSTO avtrekkshetter brukes i for-
bindelse med sentralt ventilasjonsan-

legg, og de er alle lydsvake, effektive og 
enkle å betjene. De leve res for innbyg-
ging eller fritthengende i en design som 
passer inn i moderne kjøkkenmiljø.

EXHAUSTO avtrekkshetter leveres i 
Rustfrittt stål, med aluminiumskanter  
eller hvitlakkert.

Avtrekkshetter som dekker individuell innredning  
– med komfort og elegant design
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Lydsvake
EXHAUSTO avtrekkshetter 
er meget lydsvake. Selv ved 
forsert ventilasjon under 
matlaging er lydnivået 
ekstremt lavt.

Effektive
EXHAUSTO avtrekks hetter 
er konstruert slik at de fan-
ger opp matos effektivt – 
selv ved lave luft mengder.

Design
EXHAUSTO avtrekkshetter 
fås i mange varianter i en 
design som passer inn i 
det moderne kjøkken.

Brannsikkerhet
Det unike spjeldet i stål 
kan tåle opptil 850 °C og 
oppfyller dermed brann-
kravene til sentrale bolig-
ventilasjonsanlegg.

System-løsninger  
med sentralt avtrekk
Avtrekkshetter fra EXHAUSTO brukes i boligventilasjons-
systemer med sentralt avtrekk - som EXHAUSTOs Living-
systemer. Living-systemene brukes til boligblokker – med 
eller uten varmegjenvinning. Avtrekket skjer ved hjelp av 
en vifte eller et varmegjenvinningsaggregat på loftet samt 
et felles kanalsystem som er tilkoblet en ventil på bade-
rommet og en EXHAUSTO avtrekkshette i kjøkkenet. Alle 
enheter i systemene  er utviklet for å arbeide sammen på 
optimal måte, og de opp fyller alle gjeldende lovkrav.

Avtrekkshetter som dekker individuell innredning  
– med komfort og elegant design
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WAVE 
Type ESL345G90 – vegghengt 
Type ESL445G90 – fritthengende
Letthet, eleganse og effektivitet er stikkord for Wave-
avtrekkshettene. De myke formene og glasskjermen gir 
avtrekkshettene letthet, og den praktiske utførelsen i stilrent 
rustfritt stål og glass gjør avtrekkshettene til kjøkkenets midt-
punkt.

Wave leveres både for veggmontering og som fritthengende 
avtrekks hette. Høyden på Wave er variabel. Det gjør den lett å 
installere i alle typer kjøkken.

Wave brukes sammen med EXHAUSTO boligventilasjon.

Belysning;  
ESL345G90; LED 2 x 4 W
ESL445G90; LED 4 x 4 W

Potensialfritt relé;
Med egen kabel. 230 V / 900 W

Wave har ekstra lavt lydnivå både på grunn ventilasjon og 
med forsert ventilasjon når det lages mat. Avtrekkshetten har 
elektrisk betjent spjeld- og timer-funksjon.

Wave monteres minst 50 cm over en el-komfyr og minst 65 
cm over en gasskomfyr. Avtrekkshetten tilkobles 230 V med 
jord (maks. 13 A sikring). Avtrekk via ø160 mm spirorør.

Wave er lett å gjøre ren. Filteret tas ut i en håndvending uten 
verktøy og kan vaskes i oppvaskmaskin.

Kapasitet   
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

20 l/s (72 m3/h) 
83 l/s (300 m3/h)

Lydtrykknivå 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

26 dB(A) 
43 dB(A)

Spjeld og timer Elektrisk drevet metallspjeld og timer

Farger Glass og Rustfritt

Lys
ESL345G90
ESL445G90

Halogen 2x20 W 
Halogen 4x20 W
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WAVE ESL345G90 
er beregnet for 
veggmontering og 
har elektrisk drevet 
metallspjeld og timer-
funksjon. Avtrekkshet-
ten leveres i praktisk 
rustfritt stål med plate 
i herdet glass som 
hette.

WAVE ESL445G90 
er en fritthengende 
avtrekkshette med 
elektrisk drevet 
metallspjeld og timer-
funksjon. Avtrekkshet-
ten leveres i praktisk 
rustfritt stål med plate 
i herdet glass som 
hette.

Vegghengt

Fritthengende
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QUADRA 
Type ESL335S90 – vegghengt 
Type ESL435S90 – fritthengende
Quadra er rektangulære, elegante avtrekkshetter som diskré 
og effektivt holder kjøkkenet fritt for matos og damp. Quadra 
er utført i praktisk rustfritt stål som matcher enhver kjøkken-
design.

Quadra leveres både for veggmontering og som fritthengende 
avtrekkshette. Høyden på Quadra er variabel. Det gjør den lett 
å installere i alle typer kjøkken .

Quadra brukes sammen med EXHAUSTO boligventilasjon.

Belysning;  
ESL335S90; LED 2 x 2 W
ESL435S90; LED 4 x 4 W

Potensialfritt relé;
Med egen kabel. 230 V / 900 W

Kapasitet 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

20 l/s (72 m3/h) 
83 l/s (300 m3/h)

Lydtrykk nivå 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

26 dB(A) 
43 dB(A)

Spjeld og timer
Elektrisk drevet metallspjeld  
og timer

Farger Rustfritt stål

Lys
ESL335S90 
ESL435S90

Halogen 2x20 W 
Halogen 4x20 W

QUADRA ESL335S90  
er beregnet for vegg-
montering. Avtrekks-
hetten har elektrisk 
drevet metallspjeld og 
timer-funksjon.  
Leveres i praktisk  
rustfritt stål.

QUADRA ESL435S90  
er en fritthengende  
avtrekkshette. 
Avtrekkshetten har 
elektrisk drevet 
metallspjeld og timer-
funksjon.  
Leveres i praktisk  
rustfritt stål.
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Quadra har ekstra lavt lydnivå både på grunnventilasjon og 
med forsert ventilasjon når det lages mat. Avtrekkshetten har 
elektrisk betjent spjeld- og timer-funksjon.

Quadra monteres minst 50 cm over en el-komfyr og minst 65 
cm over en gasskomfyr. Avtrekkshetten tilkobles 230 V med 
jord (maks. 13 A sikring). Avtrekk via ø160 mm spirorør.

Quadra er lett å gjøre ren. Filteret tas ut i en håndvending 
uten verktøy og kan vaskes i oppvaskmaskin. 
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TENDER 
Type ESL315 – vegghengt

Tender er den klassiske avtrekkshetten – forfinet til perfeksjon.  
Tender er utført i hvitt og rustfritt stål designet for det  
moderne kjøkken.

Tender er beregnet for veggmontering og brukes typisk når  
avtrekkshetten ønskes hengt opp fritt synlig. Høyden på Ten-
der er variabel. Det gjør den lett å installere i alle typer kjøk-
ken. Tender har ekstra lavt lydnivå både på grunnventilasjon 
og med forsert ventilasjon når det lages mat. Avtrekkshetten 
har elektrisk betjent spjeld- og timer-funksjon.

Tender monteres minst 50 cm over en el-komfyr og minst 65 
cm over en gasskomfyr. Avtrekkshetten tilkobles 230 V med 
jord (maks. 13 A sikring). Avtrekk via ø160 mm spirorør.

Tender er lett å gjøre ren. Filteret tas ut i en håndvending 
uten verktøy og kan vaskes i oppvaskmaskin. 

Tender brukes sammen med EXHAUSTO boligventilasjon.

Belysning;  
LED 2 x 2 W

Potensialfritt relé;
Med egen kabel. 230 V / 900 W

Kapasitet 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

20 l/s (72 m3/h) 
83 l/s (300 m3/h)

Lydtrykk nivå 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

26 dB(A) 
43 dB(A)

Spjeld og timer
Elektrisk drevet metallspjeld  
og timer

Farger Hvitt/rustfritt stål

Lys ESL315 Halogen 2x20 W
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TENDER er den klassiske av-
trekkshetten for veggmontering. 
Avtrekkshetten har elektrisk drevet 
metallspjeld og timer-funksjon. 
Leveres i hvitt og rustfritt stål.
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Futura er rektangulære, elegante avtrekkshetter som diskré og 
effektivt holder kjøkkenet fritt for matos og damp. Futura er 
beregnet for innbygging i overskap over komfyren og er utført 
i praktisk rustfritt stål som matcher enhver kjøkkendesign.

Futura har ekstra lavt lydnivå både på grunnventilasjon og 
med forsert ventilasjon når det lages mat. Avtrekkshetten har 
elektrisk betjent spjeld- og timer-funksjon.

Futura monteres minst 50 cm over en el-komfyr og minst 65 
cm over en gasskomfyr. Avtrekkshetten tilkobles 230 V med 
jord (maks. 13 A sikring). Avtrekk via ø160 mm spirorør.

Futura er lett å gjøre ren. Filteret tas ut i en håndvending uten  
verktøy og kan vaskes i oppvaskmaskin. 

Futura brukes sammen med EXHAUSTO boligventilasjon.

Belysning;  
ESL160SE60; LED 2 x 2 W

Potensialfritt relé;
Med egen kabel. 230 V / 900 W

FUTURA 
Type ESL160SE60 – for innbygging

Kapasitet 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

20 l/s (72 m3/h) 
83 l/s (300 m3/h)

Lydtrykk nivå 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

26 dB(A) 
43 dB(A)

Spjeld og timer
Elektrisk drevet metallspjeld  
og timer

Farger Rustfritt stål

Lys ESL160SE60 Halogen 2x20 W

FUTURA er beregnet 
for innbygging i over-
skap. Avtrekkshetten 
har elektrisk drevet 
metallspjeld og timer-
funksjon. Leveres i 
rustfritt stål.
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Contrast leveres i praktisk rustfritt stål, som gjør avtrekkshet-
ten lett å gjøre ren.  

Hetten er beregnet for montering under overskap. Contrast 
har elektrisk betjent spjeld- og timer-funksjon og et ekstra lavt 
lydnivå.

Contrast monteres direkte under bunnen av overskapet eller 
på veggen med veggbeslag (tilbehør), minst 50 cm over en 
el-komfyr og minst 65 cm over en gasskomfyr. Avtrekkshet-
ten tilkobles 230 V med jord (maks. 13 A sikring). Avtrekk via 
ø125 mm spirorør.

Contrast brukes sammen med EXHAUSTO boligventilasjon.

Potensialfritt relé;
Med egen kabel. 230 V / 900 W

CONTRAST 
Type ESL136SER – for innbygging

Kapasitet  Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

20 l/s ( 72 m3/h) 
40 l/s (144 m3/h)

Dampopp-
fangingsevne

u/volumhette 75 % ved  
165 m3/h

m/volumhette
(tilbehør)

75 % ved  
140 m3/h

Lydtrykknivå 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

28 dB(A) 
31 dB(A)

Spjeld og timer
Elektrisk drevet metallspjeld  
og timer

Farger Rustfritt

Lys Lavenergi lysstoffrør  11 W

Vist med volumdel (tilbehør)
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Contrast monteres 
under overskap eller på 
veggen. Avtrekkshet-
ten har elektrisk drevet 
metallspjeld og timer- 
funksjon. Leveres i  
rustfritt stål.
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Stripe er en uttrekkskjøkkenhette og beregnet for innbygging i  
overskap. Hetten har aluminiumsfront som kan skiftes ut med  
dekkplate som svarer til kjøkkenets design. Stripe er grei å 
gjøre ren, da glassplaten og filteret kan vaskes i  
oppvaskmaskin.

Stripe har elektrisk betjent spjeld- og timer-funksjon og ekstra 
lavt lydnivå. Stripe monteres med beslag i overskapet, minst 
50 cm over en el-komfyr og minst 65 cm over en gasskomfyr. 
Avtrekkshetten tilkobles 230 V med jord (maks. 13 A sikring). 
Avtrekk via ø125 mm spirorør.

Stripe brukes sammen med EXHAUSTO boligventilasjon.

Potensialfritt relé;
Med egen kabel. 230 V / 900 W

STRIPE 
Type ESL145AER – for innbygging

Kapasitet 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

20 l/s ( 72 m3/h) 
40 l/s (144 m3/h)

Dampopp-
fangingsevne

75 % ved 
165 m3/h

Lydtrykknivå 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

28 dB(A) 
31 dB(A)

Spjeld og timer
Elektrisk drevet metallspjeld  
og timer

Farger Alu-front

Lys Lavenergi lysstoffrør  11 W

Montering i overskap.
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Stripe er en 
uttrekkskjøkken-
hette og beregnet 
for innbygging 
i overskap. Av-
trekkshetten har 
elektrisk drevet 
metallspjeld- og timer-funksjon. Betjeningspanelet er først synlig 
når avtrekkshetten trekkes ut. Stripe leveres med alufront, som kan 
demonteres og erstattes med en dekorplate som matcher kjøkkenets 
design.
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SOFT 
Type ESL136WER elektronisk
Type ESL135WMR mekanisk

Soft er beregnet for montering under overskap. Avtrekkhetten 
leveres med flott hvit lakkering som matcher moderne kjøk-
kendesign.

Soft har ekstra lavt lydnivå både på grunnventilasjon og med 
forsert ventilasjon når det lages mat. Soft leveres i to utgaver. 
Soft type ESL136WER har elektrisk betjent spjeld- og timer-
funksjon, mens Soft type ESL135WMR er mekanisk betjent.

Soft brukes sammen med EXHAUSTO boligventilasjon.

Potensialfritt relé;
Med egen kabel. 230 V / 900 W

Soft ESL135WMR  + HW-ESL130.

SOFT – Type ESL135WMR mekanisk
Aktivering av forsert luftmengde samt lys på/av utføres enkelt på 
vribyter og vippebryter på forsiden av hetten.

SOFT – Type ESL136WER elektronisk
Aktivering av forsert luftmengde samt lys på/av utføres enkelt på 
fingertouch-panelet på forsiden av hetten. Som tilbehør kan man 
velge eksternt betjeningspanel for montering i alternativ høyde.

SOFT type ESL136WER  
monteres under 
overskap eller på 
veggen. Avtrekks-
hetten har elektrisk 
drevet metallspjeld 
og timer-funksjon. 
Leveres med hvit 
lakkering.

SOFT type ESL135WMR  
monteres under 
overskap eller på 
veggen. Avtrekks-
hetten har mekanisk 
metallspjeld og 
timer-funksjon. 
Leveres med hvit 
lakkering.
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Kapasitet 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

20 l/s ( 72 m3/h) 
40 l/s (144 m3/h)

Dampopp-
fangings evne

u/volumhette 75 % ved  
165 m3/h

m/volumhette 75 % ved  
140 m3/h

Lydtrykk nivå 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

28 dB(A)
31 dB(A)

Spjeld og timer

ESL135WER - Elektrisk drevet  
metallspjeld og timer

ESL135WMR - Mekanisk  
metallspjeld og timer

Farger Hvit

Lys Lavenergi lysstoffrør 11 WMontering i overskap/krydderhylle.

Soft monteres direkte under bunnen av overskapet, minst 50 
cm over en el-komfyr  og minst 65 cm over en gasskomfyr. 
Avtrekkshetten tilkobles 230 V med jord (maks. 13 A sikring). 
Avtrekk via ø125 mm spirorør..

Soft er lett å gjøre ren. Filteret tas ut i en håndvending uten 
verktøy og kan vaskes i oppvaskmaskin. 598
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BLEND 
Type ESL150 – for innbygging

Blend består av kjøkkenhette ESL145AER + volumdel 
HSESL145, som leveres med løst og må monteres på stedet.

Blend leveres i alufarge og er beregnet for innbygging i over-
skap over komfyren. Avtrekkshetten monteres diskré under 
skapet, men kan også brukes til innbygging i spesialkonstruert 
hette.

Blend har ekstra lavt lydnivå både på grunnventilasjon og med 
forsert ventilasjon når det lages mat. Avtrekkshetten har elek-
trisk betjent spjeld- og timer-funksjon. Blend brukes sammen 
med EXHAUSTO boligventilasjon.

Belysning;  
ESL145AER; Lavenergi lysstoffrør - 11 W

Potensialfritt relé;
Med egen kabel. 230 V / 900 W

Kapasitet 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

20 l/s (72 m3/h) 
40 l/s (144 m3/h)

Dampopp-
fangings-evne 
(innebygd)

75% ved 
140 m3/h

Lydtrykknivå
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

28 dB(A) 
32 dB(A)

Spjeld og 
timer

Elektrisk drevet metallspjeld  
og timer

Farger Aluminiumsfarget

Lys Lavenergi lysstoffrør  11 W

BLEND er beregnet for innbygging i overskap. Avtrekkshetten har 
elektrisk drevet metallspjeld og timer-funksjon. Leveres i alufarge.
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CUBE 
Type ESL125AER – for innbygging

Cube leveres i alufarge og er beregnet for innbygging i over-
skap over komfyren. Avtrekkshetten monteres diskré under 
skapet, men kan også brukes til innbygging i spesialkonstruert 
hette.

Cube har ekstra lavt lydnivå både på grunnventilasjon og med 
forsert ventilasjon når det lages mat. Avtrekkshetten har elek-
trisk betjent spjeld- og timer-funksjon.

Cube brukes sammen med EXHAUSTO boligventilasjon.

Belysning;  
Lavenergi lysstoffrør - 11 W

Potensialfritt relé;
1 x 230 V / 900 W

Cube monteres i en monteringsramme før den festes i over-
skapet, minst 50 cm over en el-komfyr og minst 65 cm over en 
gasskomfyr. Avtrekkshetten tilkobles 230 V med jord (maks. 
13 A sikring). Avtrekk via ø125 mm spirorør.

Cube er lett å gjøre ren. Filteret tas ut i en håndvending uten 
verktøy og kan vaskes i oppvaskmaskin. 

Kapasitet 
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

20 l/s (72 m3/h) 
40 l/s (144 m3/h)

Dampopp-
fangings-evne 
(innebygd)

75% ved 
140 m3/h

Lydtrykknivå
Grunnventilasjon 
Forsert ventilasjon

28 dB(A) 
31 dB(A)

Spjeld og 
timer

Elektrisk drevet metallspjeld  
og timer

Farger Rustfritt

Lys Lavenergi lysstoffrør  11 W
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CUBE er beregnet for innbygging i overskap. Avtrekkshetten har 
elektrisk drevet metallspjeld og timer-funksjon. Leveres i alufarge.
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– til moderne  
og funksjonelle kjøkken

Betjeningen  
er enkel og logisk

Alle EXHAUSTO avtrekkshetter er enkle 
å betjene. Avtrekkshettene leveres med 
enten elektrisk eller mekanisk styring 
av spjeld/timer. På alle avtrekkshettene 
kan grunnventilasjonen endres til for-
sert ventilasjon via en enkelt knapp når 

det i forbindelse med matlaging er bruk 
for kraftigere avtrekk. Timeren sørger 
for automatisk returnering til grunn-
ventilasjon etter 60 minutter.

Vedlikeholdet   
– en ren fornøyelse

Det er viktig at avtrekkshetter rengjøres 
med jevne mellomrom hvis effektiviteten 
og yteevnen skal være optimal.

EXHAUSTO avtrekkshetter er meget 
rengjøringsvennlige. Både filter og glass-
plate kan tas ut i en håndvending uten 
verktøy og kan vaskes i opp vask maskin. 

Deretter skal delene bare settes på plass 
igjen, så er avtrekkshetten som ny.

Avtrekkshettens overflate, spjeld og 
innvendige sider rengjøres enkelt med 
varmt vann tilsatt fettløsende ren-
gjørings middel. 

EXHAUSTO avtrekkshetter er forsynt 
med halogenlamper eller lavenergi lys-
stoffrør. Både halogenlamper og lys-
stoffrør er enkle å skifte ut når det blir 
nødvendig.

     EXHAUSTO kjøkkenhetter med elektrisk styring  
betjenes med ”fingertouch”-panel.

EXHAUSTO avtrekkshetter med mekanisk  
styring betjenes via knappepanel.
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Avtrekkshetter  
med mange monteringsmuligheter...

Fritthengende
EXHAUSTO avtrekkshetter til å henge 
fritt over f.eks. kokeøy. 

Innebygd / vegghengt
EXHAUSTO avtrekkshetter for innbyg-
ging under eller i overskap eller opp-
henging på veggen uten overskap over. 

Vegghengt
EXHAUSTO avtrekkshetter til å henge 
opp på veggen uten overskap over.
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Tilbehør EXHAUSTO stiller et bredt spekter av tilbehør til rådighet for ESL-avtrekkshet-
tene. Oversikten under viser et utvalg av tilbehørsdeler til så vel designlinjen 
som standardlinjen. 

Volumdel er beregnet for Contrast og Soft. Volumdelen øker avtrekkhettens 
oppfangingsevne. Volumdelen leveres i to utgaver: HWESL130 i hvit lakkering 
og HSESL136 i rustfritt stål.

Volumhette HW-ESL130/HS-ESL130

Hvis systemet er basert på drift med selvstendig vifte for hver avtrekkshette,
brukes EFC10-ESL100 for 2-hastighetsdrift. Denne styringen kan brukes til  
alle EXHAUSTO avtrekkshetter med elektrisk timer/spjeld. De 2 hastighetene er  
trinnløst regulerbare og tilpasses ved installering. Når avtrekkshetten settes på for-
sert ventilasjon, skifter viften automatisk til høy hastighet, samtidig som  
spjeldets posisjon endres fra grunninnstilling til forsert innstilling.

Regulator for 2-hastighetsdrift EFC10-ESL100

Et eksternt betjeningspanel HC-ESL100 kan monteres i en høyde som
er praktisk for rullestolsbrukere. Betjeningspanelet virker parallelt med
betjeningen på avtrekkshetten. Det eksterne panelet kan brukes til alle 
EXHAUSTOs  standard avtrekkshetter med elektrisk timer/spjeld. (Kan ikke  
benyttes på design hettene)

Eksternt betjeningspanel for funksjonshemmede HC-ESL100

 

Utskiftbart filter i aluminium for Quadra og Wave.

Fettfilter i metall Kontakt EXHAUSTO

Utskiftbart filter i aluminium for Contrast og Soft. 

Fettfilter i metall Res nr. 0600814

Utskiftbart filter i aluminium for Cube og Stripe.

Fettfilter i metall Res nr. 0600825

Monteringsbeslag til montering av avtrekkshetter under skråtak.

Monteringsbeslag for takmontering Kontakt EXHAUSTO

Teleskoprør i Rustfritt stål kan leveres i andre lengder. 

Forlengere Kontakt EXHAUSTO
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Contrast monteres under overskap eller på veggen. 
Avtrekkshetten har elektrisk drevet metallspjeld og 
timer-funksjon. Leveres i rustfrittt stål.

Soft type ESL136WER monteres under overskap 
eller på veggen. Avtrekkshetten har elektrisk drevet 
metallspjeld og timer-funksjon. Leveres med hvit 
lakkering.

Soft type ESL135WMR monteres under overskap 
eller på veggen. Avtrekkshetten har mekanisk 
metallspjeld og timer-funksjon. Leveres med hvit 
lakkering.

Contrast type ESL136SER Soft type ESL136WER Soft type ESL135WMR 

Cube er beregnet for innbygging i overskap. 
Avtrekkshetten har elektrisk drevet metallspjeld og 
timer-funksjon. Leveres i alufarge.

Cube type ESL125AER Stripe type ESL145AER Blend type ESL150

Wave ESL345G90 er beregnet for veggmontering og 
har elektrisk drevet metallspjeld og timer-funksjon. 
Avtrekkshetten leveres i praktisk rustfrittt stål med 
plate i herdet glass som hette.

Wave ESL445G90 er en fritthengende avtrekkshette 
med elektrisk drevet metallspjeld og timer-funksjon. 
Avtrekkshetten leveres i praktisk rustfrittt stål med 
plate i herdet glass som hette.

Tender er den klassiske avtrekkshetten for vegg-
montering. Avtrekkshetten har elektrisk drevet 
metallspjeld og timer-funksjon. Leveres i hvitt, sort 
og rustfrittt stål.

Wave type ESL345G90 Wave type ESL445G90 Tender type ESL315

Quadra ESL335S90 er beregnet for veggmontering. 
Avtrekkshetten har elektrisk drevet metallspjeld og 
timer-funksjon. Leveres i praktisk rustfrittt stål.

Quadra ESL435S90 er en fritthengende avtrekkshet-
te. Avtrekkshetten har elektrisk drevet metallspjeld 
og timer-funksjon. Leveres i praktisk rustfrittt stål.

Futura er beregnet for innbygging i overskap. 
Avtrekkshetten har elektrisk drevet metallspjeld og 
timer-funksjon. Leveres i rustfrittt stål.

Quadra type ESL335S90 Quadra type ESL435S90 Futura type ESL160SE60

EXHAUSTO avtrekkshetter i moderne design

EXHAUSTO standard avtrekkshetter

Stripe er en uttrekkskjøkkenhette og beregnet for 
innbygging i overskap. Avtrekkshetten har elektrisk 
drevet metallspjeld- og timer-funksjon. Betjenings-
panelet er først synlig når avtrekkshetten trekkes ut. 
Stripe leveres med alufront, som kan demonteres og 
erstattes med en dekorplate som matcher kjøkkenets 
design.

Blend er en uttrekkskjøkkenhette og beregnet for 
innbygging i overskap. Avtrekkshetten har elektrisk 
drevet metallspjeld- og timer-funksjon. Betjeningspa-
nelet er først synlig når avtrekkshetten trekkes ut.
Blend er en Stripe uttrekkskjøkkenhette med en 
volumendel
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Komfortventilasjon  
med erfaring
EXHAUSTO har mange års erfaringer 
med optimale boligventilasjonsløs-
ninger. EXHAUSTO er med - like fra 
råd om prosjekteringen til etablering 
av den optimale løsningen innen 
komfort ventilasjon. 

Få mer å vite om EXHAUSTO på  
www.exhausto.no
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EXHAUSTO BOLIGVENTILATION TIL PROFESSIONELLE


