
 
 

ALLin Kitchen VentilationTM  konyhai elszívórendszer megrendelési segédlet 
 

Tisztelt Reménybeli Ügyfelünk! 

Az ALLin Kitchen VentilationTM garantáltan szagmentes és csendes konyhai elszívórendszereit egyedi felmérés 

és megrendelés alapján tervezzük meg és készítjük el jellemzően 3 hónap átfutási idővel. 

Az Ön döntésének alapos előkészítéséhez szívesen biztosítunk élő kipróbálási lehetőséget az Arvus Kft. 

műhelyében vagy partnereinknél. Így személyesen megtapasztalhatja, milyen sok élménnyel és előnnyel jár az 

ALLin-t használni, valamint megismertetjük Önnel az elérhető termékváltozatokat. 

Ahhoz, hogy az Ön leendő új konyháját / otthonát is a világ legmodernebb konyhai elszívója védje a 

zsírgőzöktől és a szagoktól a következő lehetőségeket kell áttekinteni: 

I. Lesz-e módja kivezetni az elszívót a szabadba? 

a. NEM 

b. IGEN, de több mint 2 csőkönyökre lesz szükség 

c. IGEN, de több mint 3 m csőre lesz szükség 

d. IGEN, de nincs hely egy legalább 150 mm átmérőjű csövezésnek 

e. IGEN, és 3 m-nél rövidebb úton, 1-2 csőkönyökkel megoldható 150 mm átmérőben 

 

II. Fal mellett lesz-e a főzőlap vagy konyhaszigeten? 

a. FALI 

b. SZIGETES 

 

III. Falon van-e a kivezető csőtorkolat vagy a plafonon / álmennyezetben? 

a. FALON 

b. PLAFONON 

 

IV. Szüksége van-e a normál 60 cm széles főzőlapok fölé javasolt 90 cm szélességű ALLin 

szagelszívónál szélesebb 125 cm széles változatunkra? 

a. 60 cm-es főzőlapom lesz, így elég a 90 cm-es ALLin 

b. extra széles főzőlapom lesz, ezért a 125 cm széles ALLin kell 

 

V. Szeretné-e a ház falán kívülre elhelyezni az elszívó ventillátort az alacsonyabb készülék-

kémény burkolat érdekében, vagy jobb, ha a készülékbe telepítjük? 

a. Készüléken belüli ventillátort kérek 

b. Házfalra szerelhető kültéri ventillátort kérek (így a készülékház felső „kéménymodulja”, akár 

30 cm-rel alacsonyabb lehet) 

 

VI. Milyen mértékű motorizáltsággal kéri készülékét? 

a. Oldalterelő plexilemezek mozgatása KÉZI 

b. Oldalterelő plexilemezek mozgatása MOTOROS 

c. Le és feltekerhető frontfólia mozgatása KÉZI 

d. Le és feltekerhető frontfólia mozgatása MOTOROS 

e. A komplett készülék magasságának motoros állítása SZÜKSÉGES 

f. A komplett készülék magasságának motoros állítása NEM SZÜKSÉGES 

 

VII. Milyen mértékű szenzoros támogatással kéri készülékét? 

a. a főzőlapok bekapcsolásának automatikus érzékelése SZÜKSÉGES 

b. a főzőlapok bekapcsolásának automatikus érzékelése NEM SZÜKSÉGES 

c. a felszálló párák és füst intenzitásának mérése SZÜKSÉGES 

d. a felszálló párák és füst intenzitásának mérése NEM SZÜKSÉGES 

 

Keresse kollégáinkat bizalommal a +36 30 953 12 38 telefonszámon vagy az info@arvus.hu emailcímen. 
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