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Schone lucht
Iedereen wil graag schone lucht in huis. Kookdampen dienen zo snel en effectief mogelijk van 

de kookplaat afgevoerd te worden. We willen ook niet dat geuren van eten langdurig blijven 

hangen, of dat het huis de volgende ochtend nog naar rook ruikt.  

Daarom heeft aXiair de afzuigkap met Domaplasma® luchtzuivering ontwikkeld en daarin haar 

expertise verwerkt zoals deze in circa 10 jaar product- en marktervaring met de Domaplasma® 

zuiveringstechnologie voor zware huishoudelijke toepassingen is opgebouwd. Hoe deze 

technologie functioneert vindt u elders in deze brochure.

Enkele voordelen op een rij

•	 Hoge	netto	afzuigcapaciteit	tot	900	m3/h;

•	 Verkrijgbaar	in	een	groot	aantal	modellen	en	uitvoeringen;	standaard	maten	tot	180cm	breed	

en	daarnaast	vrijwel	elk	gewenst	maatwerk;

•	 Hoogste	kwaliteit	materialen	en	componenten	(rvs	304	materialen);

•	 Een	zeer	laag	geluidsniveau;

•	 Geen	energieverlies	en	een	laag	eigen	energiegebruik;

•	 Alle	modellen	zijn	voorzien	van	krachtige	warm-witte	LED-verlichting,	in	een	aantal	typen	zelfs	

volledig	dimbaar,	met	geheugenstand;

•	 Geen	problemen	met	(balans-)luchtcompensatie;

•	 Toepasbaar	in	elke	type	woning:	(luxe)appartement,	penthouse,	stadsvilla,	grachtenpand,	

monumentale	woning,	renovatieprojecten;

•	 Geen	problemen	meer	met	ingewikkelde	luchtafvoersystemen,	externe	motoren	etc.

De	aXiair	Domaplasma® afzuigkap	is	met	

een	capaciteit	tot	meer	dan	900	m3/uur	

een	voortreffelijk	en	kwalitatief	het	meest	

hoogwaardige	 alternatief	 voor	 de	 meer	

traditionele	 afzuigkappen	 met	 afvoer	

en	voor	 recirculatiekappen	op	basis	 van	

actieve	kool,	zowel	als	de	meest	krachtige	

vervanging	 van	 motorloze	 afzuigkappen	

zoals	 deze	 worden	 aangesloten	 op	 een	

mechanisch	 (balans-)	 ventilatiesysteem	

of	een	WTW-installatie.





Domaplasma®

•	 Domaplasma® afzuigkappen:   duurzaam, onderhoudsarm en energiebesparend;

•	 Domaplasma®	 afzuigkappen	 zijn	 voorzien	 van	 een	 effectieve	 powered	 by	 Domaplasma®	

katalysator;	

•	 Het	grote	netto	afzuigvermogen	tot	ruim	900	m3/uur	is	volledig	inzetbaar	voor	het	zuiveren	

van	de	lucht	zonder	deze	af	te	voeren	naar	buiten,	waardoor	veel	energie	wordt	bespaard.

De	aXiair	 powered	by	Domaplasma®	afzuigkap	 is	met	 een	 capaciteit	 tot	meer	dan	900	m3/uur	

een	 voortreffelijk	 en	 kwalitatief	 het	 meest	 hoogwaardige	 alternatief	 voor	 de	 meer	 traditionele	

afzuigkappen	 met	 afvoer	 en	 voor	 recirculatiekappen	 op	 basis	 van	 actieve	 kool,	 zowel	 als	 de	

meest	krachtige	vervanging	van	motorloze	afzuigkappen	zoals	deze	worden	aangesloten	op	een	

mechanisch	(balans-)	ventilatiesysteem	of	een	WTW-installatie.

De nieuwe, unieke, efficiënte 

en energiebesparende 

manier voor het zuiveren 

en circuleren van  

kookdampen.
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Fase	1:	 In	de	vetfilters,	 in	de	unieke	combinatie	met	een	Hyabsorb®	fijnfilter,	

worden	de	kookdampen	en	de	afgezogen	lucht	ontdaan	van	vaste	delen,	vetten,	

oliën	en	overige	verontreinigingen;

Fase	 2:	 In	 het	 hoogspanningsveld	 in	 de	 Domaplasma®	 katalysator	 ontstaat	

een	 reactie-	 en	 oxidatieproces	 waardoor	 de	 geuren	 uiteen	 vallen	 en	 de	

verontreinigingen	 (waaronder	 ook	 micro-organismen	 zoals	 bacteriën,	

schimmelsporen,	allergenen	en	virussen)	worden	vernietigd;

Fase	 3:	 In	 de	 katalysator	 worden	 eventuele	 nog	 resterende	 geurmoleculen	

vervolgens	 opgevangen	 en	 daar	 tot	 verdere	 oxidatie	 en	 definitieve	 zuivering	

gedwongen;

Fase	4:	Het	Domaplasma®	proces	zorgt	ervoor	dat	uiteindelijk	als	eindproduct	

“ademlucht”	overblijft.
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Een	 montage	 van	 zowel	 de	 wand-	 als	 de	 eilanduitvoering	 van	 de	 aXiair	 Domaplasma®	 afzuigkap	 is	

probleemloos	mogelijk	waar	 deze	 ook	maar	 gewenst	 is	 (uiteraard	 een	 groot	 voordeel	 bij	 de	 planning	 van	

eilandschouwen);	bijv.	in	woningen	met	mechanische-	of	balansventilatie,	luxe	appartementen,	penthouses,	

stadsvilla’s,	grachtenpanden,	monumentale	woningen	en	renovatieprojecten.	

Uiterst	economische	oplossingen	zijn	mogelijk	in	historische	en	oudere	panden	en	alle	woningen	waar	geen	of	

te	kleine	afvoerkanalen	aanwezig,	of	uitsluitend	met	veel	kosten	en	moeite	te	realiseren	zijn	(indien	het	maken	

van	een	afvoer	door	de	Gemeente	of	de	bewonersvereniging	al	is	toegestaan).

Luchtzuivering	 en	 geurvernietiging	 met	 Domaplasma®	 wordt	 reeds	 meerdere	 jaren	 met	 groot	 succes	

professioneel	toegepast	in	de	Horeca,	de	grootkeuken-techniek	en	industrietakken	zoals	de	voedselindustrie.

Domaplasma® 

De aXiair Domaplasma afzuigkap is op bestelling leverbaar in veel 

standaard- en desgewenst in nog meer maatwerkuitvoeringen:

•	 Wand-	 en	 eilandafzuigkappen	 in	 de	 modellen	 Alaro	 en	 Axiro	 (met	

randafzuiging)	in	90,	100,	120,	150	en	180	cm	breedte	bij	een	diepte	

van	55	tot	70	cm.	De	modellen	150	en	180	zijn	voor	zware	toepassingen	

ook	leverbaar	met	dubbele	motoren	en	Domaplasma.	Deze	modellen	

zijn	alle	desgewenst	leverbaar	in	luchtafvoer;

•	 Extrair	Wand-	en	eilandafzuigkappen	EXP6	en	EXISP7	 in	90,	120	cm	

breedte.	Deze	modellen	zijn	desgewenst	leverbaar	in	luchtafvoer;

•	 Plafond-,	onderbouw-	en	vrijhangende	afzuigkappen	in	de	modellen	

Aledo	 in	 120x60cm	 (voorzien	 van	 meerdere	 revolutionaire	 LED-

plaatverlichtingen),	alsmede	de	modellen	Alaro	en	Axiro	(randafzuiging)	

in	92,	102,	122,	152	en	182	cm	breedte	bij	een	diepte	van	62	tot	72	

cm.	De	modellen	152	en	182	voor	zware	toepassingen	ook	leverbaar	

met	dubbele	motoren	en	Domaplasma.	De	in-	en	onderbouw	modellen	

zijn	desgewenst	ook	leverbaar	in	luchtafvoer;

•	 Inbouw-	en	vlakscherm	afzuigkappen	 in	de	modellen	Alaro	en	Axiro	

(randafzuiging)	in	60,	90,	120	en	150	cm	breedte	bij	een	diepte	van	

29	,	45	en	52	cm.
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