
STREAMLINE
» SPISKÅPA (CPTJ)

LUFTBEHANDLING

INOMHUSKOMFORT

PRODUKTFAKTA Streamline

– Modern design

– Vitt, svart eller rostfritt utförande

– Mycket låg bygghöjd

– Effektiva fettfilter, stor filteryta

– LED-belysning med dimmerfunktion

– Bredd 600 mm

FUNKTIONELL OCH EFFEKTIV 
SPISKÅPA MED MODERN DESIGN
STREAMLINE är vår nya designkåpa som ansluts direkt till 
värmeåtervinningsaggregat MiniMASTER. 

Kåpan levereras i vitt, svart eller rostfritt utförande och har en 
mycket låg bygghöjd.

Den dimbara LED-belysningen och forceringsspjället regleras via 
en membranpanel placerad på kåpans front. Aggregatet varvar 
upp per automatik då forceringsspjället öppnas.

HomeEDITIONby FLÄKT WOODS

Streamline ingår i



Återförsäljare
Du hittar närmaste återförsäljare till Fläkt Woods på www.flaktwoods.se under bostads-
ventilation. Återförsäljarna hjälper dig med allt från service, felsökning, reparation och  
rengöring av kanalsystem till utbyte av befintliga aggregat och nyinstallation samt i vissa 
fall även OVK. På webben hittar du även mer information om våra produkter och kan ladda 
ner kompletta tekniska beskrivningar. Vi finns även på Facebook under #ventilation hemma, 
där du snabbt får svar på dina frågor. 

CPD vitlackerad CPD rostfri

SPISKÅPA CPD-CLASSIC 
Utöver Streamline finns även vår klassika spiskåpa CPD 
som finns i vitt eller rostfritt. 
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Belysning
(med dimmer -
funktion)

Forceringsspjäll
(ett tryck för 
respektive tid)

Indikeringslampa som visar 
när fettfiltret i spiskåpan bör 
rengöras

STREAMLINE FINNS I OLIKA FÄRGER

Spiskåpa Streamline för MiniMASTER 
CPTJ-a-bb-c-d-e
a  Belysning

4 =  LED-belysning

bb Forceringsspjäll
04 = Motoriserat spjäll

c  Bredd
6 =  600 mm

d  Anslutning
1 =  Vänster sida, till aggregat med 
 högeranslutning
2 =  Höger sida, till aggregat med 

vänsteranslutning

e  Material
1 =  Vitt
2 =  Rostfritt
4 =  Svart
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