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-FINLUFT-
Kevät, kesä, syksy, talvi ja korvausilma! Tässä neljä mahtavaa vuodenaikaa ja kaikissa vuodenajoissa omat piirteensä 

ilmojen suhteen. Me Finluftilla haluamme, että kaikilla ihmisillä asumismuodosta riippumatta olisi mahdollisuus 
raikkaaseen ja hyvään sisäilmaan ulkoilman olosuhteista riippumatta. Haluaisithan sinäkin?

Olemme FinLuftilla kehittäneet jo 7vuoden ajan menetelmää korvausilman sisääntuontiin. Tuotteitamme on asennettu 
jo yli 2000 talouteen suomessa ja muutamia kohteita myös rajan taakse ruotsiin. Näistä vuosista on jäänyt paljon oppia 

käteen ja tämä oppi on siirretty suoraan tuotekehityksessä tuotteisiin. 

Tavoitteemme on aina ollut se, että voimme vapauttaa korvausilman sisääntulon ympärivuotiseksi. Näin varmistamme 
puhtaan ja terveellisen asumisen - myös Suomen haastavissa olosuhteissa!



• Poistaa venttiilin sulkemisen tarpeen
• Mahdollistaa korvausilman tulon myös kohtuullisilla paine-eroilla
• Kohdistaa korvausilman tulon venttiiliin rakenteiden sijasta
• Ottaa kaiken energian hyötykäyttöön  - myös katonrajasta
• Tasoittaa huonelämpötilaa sekoituksen ja ilman ohjauksen ansiosta
• Helposti asennettavissa
• Helppo käyttöinen
• Tuloilman hyvä suodatus mahdollista myös ikkunaluukku asennuksissa
• Laadukas design
• Tyytyväinen asukas!

Menetelmän avulla korvausilma tuodaan rakennukseen 
hallitusti ja ilmanjako saadaan toimimaan oikein, vedontunne 
poistettua ja huoneilma raikastettua.

Finluft järjestelmä voidaan asentaa: painovoimaiseen ilman-
vaihtoon, koneelliseen poistoilmanvaihtoon sekä koneelliseen 
tulo-poistoilmanvaihtoon . Voidaan käyttää niin rivi-, omakoti-, 
kuin kerrostaloasunnoissakin.

PATENTOITU

MENETELMÄ

FINLUFT

KORVAUSILMALAITE

Perinteinen vs. Finluft



Korvausilmalaitteen asennus tehdään ikkunan 
yhteydessä olevan korvausilmaventtiilin päälle.
Asennukseen ei tarvita sähkömiestä.

Korvausilmalaitteen huolto on yksinkertaista. 
Suodatin suositellaan vaihdettavaksi vähintään 
kerran vuodessa ja imurointi 3kk välein. Muuten 
laite ei normaalin pölyjen pyyhinnän lisäksi tarvitse 
lainkaan huoltoa.

IKKUNAMALLI FL600

Asennetaan karmiventtiilin päälle. Pistokeasennus. Tuo-
tepaketti sisältää käyttövalmiin korvausilmalaitteen ja 
kaikki asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät tarvikkeet, 
lukuunottamatta läpivienti tarvikkeet.

ASENNUS & HUOLTO

TUOTETIEDOT

– Korvausilman säätö venttiilistä
– Korvausilman määrä venttiilin valmistajalta
– Tulo- ja huoneilman suodatus
– Kolme puhallinnopeutta
– Sähköliitäntä 230V/12V
– Kulutus max. 2,1 W
– Mitat 641x85x104



SEINÄMALLI FLS20

Asennetaan seinäläpiviennin päälle tai ikkunaluukkuun. 
Pistokeasennus.
Tuotepaketti sisältää käyttövalmiin korvausilmalaitteen ja 
kaikki asennukseen ja käyttöönottoon liittyvät tarvikkeet, 
lukuunottamatta läpivienti tarvikkeita.

ASENNUS & HUOLTO

TUOTETIEDOT

– Portaaton korvausilman säätö
– Helppo USB-kytkentä ei vie ylimääräistä pistokepaikkaa
– Korvausilman määrä max. 10 l/s
– Tuloilmasuodatus
– Sähköliitäntä 230V/5V
– Kulutus max. 1 W
– Mitat 197x170x85

Korvausilmalaitteen asennus tehdään ikkunaluukkuun tai 
seinäläpivientiin. Läpiviennin vahvuus on 50-100 mm ja 
myös vanhat läpiviennit voi hyödyntää. Asennukseen ei 
tarvita sähkömiestä.
Helppo usb-kytkentä ei vie ylimääräistä pistokepaikkaa.

Korvausilmalaitteen huolto on yksinkertaista. Suodatin 
suositellaan vaihdettavaksi vähintään kerran vuodessa ja 
imurointi 3kk välein. Suodattimen vaihtoväliä voi tihentää 
asuinpaikasta riippuen. Muuten laite ei normaalin pölyjen 
pyyhinnän lisäksi tarvitse lainkaan huoltoa.



TÄRKEIMMÄT

ARVOMME

KEHITTÄVÄ JA AVOIN KUMPPANI

Arvostamme pitkäjänteistä kumppanuutta mikä syntyy avoimesta ja kehit-
tävästä vuorovaikutuksesta. Teemme jatkuvasti kehitystyötä kumppanei-
demme kanssa ja mahdollistamme näin parhaan mahdollisen lopputuloksen 
loppuasiakkaalle.

LUOTTAMUKSEN ARVOINEN

Sen mitä lupaamme myös pidämme. Toimintamme kivijalka nousee vilpit-
tömästä halusta toimia kumppaneidemme ja loppuasiakkaan parhaaksi.

ROHKEASTI LUOVA

Meillä tykätään haastaa opittua ajattelutapaa ja sitä kautta luoda uusia 
menetelmiä olemassa oleviin ongelmiin ja haasteisiin. Yrityksen perustajan 
Kyösti Havia onkin lohkaissut Albert Einsteinia lainaten ”kaikkea tulisi yksink-
ertaistaa niin paljon kuin mahdollista, mutta ei yhtään enempää”

MISSIONAMME ON MAHDOLLISTAA JOKAISEEN ASUNTOON 
YMPÄRIVUODEN TOIMIVA ILMANVAIHTO



W W W . F I N L U F T . F I

mikko.runtti@finluft.fi

MIKKO RUNTTI

Myynti ja markkinointi

050 440 5556

OTA ROHKEASTI 
YHTEYTTÄ, KERROMME 
MIELELLÄMME LISÄÄ!

markus.rantala@finluft.fi

MARKUS RANTALA

Tuotanto ja talous

044 367 1361

kyosti.havia@finluft.fi

KYÖSTI HAVIA

Tuotekehitys

0500 830 567




