
OVER ONS
Vanuit onze passie voor het vak van professionele 
apparatuur zagen wij kansen voor de nog relatief 
onbekende markt van duurzame en onderhoudsvrije 
recirculatie filters in afzuigkappen. Als je bedenkt 
hoeveel huizen hun ‘vieze en warme kooklucht’ 
dagelijks naar buiten afvoeren, dan is er letterlijk nog 
een schone klus te klaren. Zonde van al die verspil-
de energie. Dat kan beter vonden wij. Onze missie: 
Schone lucht binnen en schone lucht buiten.

Alle PuriVent filters zijn 100% veilig, ze zijn uitvoe-
rig getest en goedgekeurd door de instituten VDE, 
IUTA en Olfasense, op dit moment worden de filters 
ook zeer uitgebreid getest in het Duitse Max Plancke 
instituut
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The friendly filters



PRODUCTEN

De Silo recirculatie filters 
kunnen direct op afzuigkappen 
met een schacht / schoorsteen 
worden geplaatst en zijn merk 
onafhankelijk. De filters zijn  
geschikt voor afzuigsystemen 
van 350 tot 1000 m³/h.

De Carré filters worden veel 
toegepast bij inbouw, on-
derbouw en geïntegreerde 
afzuigkappen maar passen ook 
op diagonale wand modellen. 
De filters zijn geschikt voor 
afzuigsystemen van400 tot 500 
m³/h.

De Domino filters worden veel 
toegepast bij kookeilanden 
waar gebruik wordt gemaakt 
van een downdraft afzuigsys-
teem of bladafzuiging. De filters 
zijn geschikt voor afzuigsyste-
men van 400 tot 1200 m³/h.

Er zijn drie verschillende filtermodel series. De Silo, Domino 
en Carré filters. Allemaal voorzien van dezelfde reinigende 
eigenschappen en ontwikkeld voor een keur aan verschil-
lende soorten afzuigkappen en afzuigsystemen. Zo leveren 
wij ook een passende oplossing voor downdraft afzuigsys-

temen in kookeilanden en kookplaten met een geïntegreerd 
afzuigsysteem.



99%

40%

100%

Luchtzuivering

Kostenbesparend

Duurzaam

WAAROM PURIVENT

Schone lucht binnen én buiten. PuriVent 
filters zijn voorzien van een revolutionair 
lucht regeneratiesysteem dat niet alleen 
kooklucht verwijderd maar ook bacteriën, 
virussen, pollen, allergenen en schimmels 
uit de lucht filtert.

PuriVent filters gaan afhankelijk van de 
kookintensiteit ruim vijftien jaar mee en 
blijven onderhoudsvrij én zonder capacite-
itsverlies werken. De éénmalige investering 
verdient zich binnen vijf jaar terug ten 
opzichte van traditionele koolstoffilters die 
elk half jaar vervangen moeten worden.

PuriVent filters gaan afhankelijk van de 
kookintensiteit ruim vijftien jaar mee en 
blijven onderhoudsvrij én zonder capacite-
itsverlies werken. De éénmalige investering 
verdient zich binnen vijf jaar terug ten 
opzichte van traditionele koolstoffilters die 
elk half jaar vervangen moeten worden.



VOORDELEN PURIVENT
 
Bij alle PuriVent filters krijg je dezelfde 
voordelen!

PuriVent filters verwijderen de nare kookluchtjes in je keuken, 
zonder de warme lucht naar buiten te blazen.

Kook-en rookgeuren, brandende kaarsen, lichaamsgeuren, 
fijnstof ontstaan door het koken. Hierdoor ontstaan bacterien, 
pollen, virussen en schimmels. Met een PuriVent filters filter je 
tot wel 99% van deze deeltjes.

Met een PuriVent filter kun je de afzuigkap gemakkelijk op 
iedere muur plaatsen. Je bent namelijk niet meer afhankelijk 
van een luchtafvoer naar buiten. PuriVent is toe te passen in 
vrijwel ieder afzuigsysteem.

Het oude gezegde “de kosten gaan voor de baten” is  op dit 
moderne product van toepassing. Na aanschaf ga je direct 
kosten besparen op de verwarmde lucht die je normaal naar 
buiten blaast. Ook de koolstoffilter hoeven niet meer vervan-
gen te worden, wat je al snel merkt aan je portmemonnee.

Traditionele koolstoffilters moet je minimaal 2x per jaar 
vervangen. Een actief koolstoffilter moet je steeds uit de 
afzuigkap halen en in een oven opnieuw activeren.
Een PuriVent filter is 10-15 jaar lang onderhoudsvrij. Hiermee 
bespaar je op terugkomende kosten en een hoop tijd.

Je gaat met een PuriVent filter direct energie besparen want 
in het vervolg stuur je niet meer de warme (of koude) lucht 
naar buiten maar hou je dit binnen, met een lucht afvoer naar 
buiten zou je anders bij een gemiddelde van één uur koken 
ca. 10x de inhoud van je keuken naar buiten blazen.


