
Kvalitet til tiden siden 1970



VK startede som et smedefirma med speciale 
indenfor ventilationsbranchen. Vi har med tiden 
specialiseret os i fremstilling af emhætter af alle 
typer, både til erhvervslivet og til private hjem. 
Alle emhætter er 100% dansk produceret. 

VK har altid sat en ære i at levere til tiden og i høj 
kvalitet. VK blev etableret for 40 år siden og er i 
dag overgået til anden generation i familien.

VK Emhætter
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Emhætterne VKU, VKI, VKI-S1 og VKI-S3 er emhætter 
til storkøkkener. De er udført i rustfri slebet stål. 
Pladetykkelsen er 1 mm, da det giver en meget sta-
bil konstruktion og mindsker flimmer i store flader, 
samt risikoen for buler ved montage. Emhætterne 
er fuldsvejst (dvs. ingen fuge), så du slipper for fedt 
der drypper - også efter mange års brug. De leveres 
ydermere med drypbakke til opsamling af fedt.

Emhætterne leveres med industriarmatur i polycarbo-
nat (ikke varmebestandigt) eller med planforsænket 
armatur, som er varmebestandigt. Planforsænket 
armatur giver bedre hygiejne, da det er nemt at 
rengøre pga. den glatte overflade. Emhætterne kan 
leveres med inddækninger fra top af emhætte til  
eksisterende loft.

Standard højderne er 300 mm og 500 mm, men kan 
også leveres på specialmål. Emhætterne leveres 
med VK Planfilter eller VK Cyklonfilter.

Storkøkken
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VK Emhætte model VKU
leveres med VK Planfilter eller VK Cyklonfilter og med V-filter 
eller skråtstillede filter.

VK Emhætte model VKI-S1 og VKI-S3 
leveres med VK Planfilter eller VK Cyklonfilter og med 
skråtstillede filter, indblæsning i front og styreluft. Kan også  
leveres med V-filter, indblæsning og styreluft på begge sider. 
VKI-S1 leveres med styreluft på 1 side. 
VKI-S3 leveres med styreluft på 3 sider. 
Emhætter kan ydermere leveres med komfortdyser.

VK Emhætte model VKI 
leveres med VK Planfilter eller VK Cyklonfilter og med skråt-
stillede filter og indblæsning i frontplade. Kan også leveres med 
V-filter og indblæsning på begge sider. 
Emhætter kan ydermere leveres med komfortdyser.

lys

V-filter

Skråtstillede filter

lys

lys

Indblæsning Udsugning

lys

UdsugningIndblæsning Styreluft

lys
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Emhætterne VKO, VKE og VKE-SP er emhætter til 
opvask, som er udført i rustfri slebet stål. 

Pladetykkelsen er 1 mm, da det giver en meget sta-
bil konstruktion og mindsker flimmer i store flader. 
Standardhøjderne er 300 mm og 500 mm, men kan 
også leveres på specialmål.

Opvask
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VK Emhætte model VKE-SP
leveres med 30mm spaltesug.

VK Emhætte model VKE
leveres som ‘rent’ emfang med net i tilslutning.

VK Emhætte model VKO
leveres med afslagsplader for damp og industriarmatur i 
polycarbonat (ikke varmebestandigt).

net

Udsugning

Udsugning

Udsugning

Afslagsplader

Spaltesug
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Emhætterne VKB og VKS er emhætter til bageri og 
special emhætter. 

VKB er opbygget i moduler alt efter placering af 
ovne og kogegrej. VKB bruges til bageri, men også 
til storkøkkenbrug ved ekstra lange emhætter. 
VKB boltes sammen som moduler, i forlængelse af  
hinanden, ved hjælp af boltsamlinger udført i 50x25 
mm slebet rør, som afsluttes med pænt afrundede 
rustfri topmøtrikker.

VKS er fremstillet specielt efter bygningens konturer. 
Det kan være betondrager, lav lofthøjde etc.

Bageri/Special
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9VK Emhætte model VKS 
tilpasset betondrager.

VK Emhætte model VKS 
tilpasset til ovne.

VK Emhætte model VKB
leveres som standard med VK Planfilter opbygget i 
moduler med V-filter eller skråtstillede filter.

lys

Boltsamling, slebet rør 50x25

V-filter

Skråtstillede filter

Boltsamling, slebet rør 50x25

lys

lys



VK har forskellige standard emhætter til skolekøk-
kener, børnehaver, institutioner etc. Alle emhætter 
er beregnet til central ventilation eller kan leveres 
med fingertouch-betjening til ekstern motor. 

VK Emhætter er fuldsvejste og nemme at rengøre. 
Leveres i RAL-farver eller rustfri børstet stål. Kan 
også fremstilles på specialmål efter ønske.

Skolekøkken
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VK Emhætte model nr. 1211
med indbygget VK Planfilter og halogenspots. 
Kan også leveres som vægmodel. 
Løst aftræksrør i standardmål.
Mål: 1200x1100x450 mm

VK Emhætte model nr. 6045
med indbygget VK Specialfilter og halogenspots. 
Til indbygning under overskab eller montage på væg.
Mål: 600x450x50 mm

VK Emhætte model nr. 6345
med indbygget VK Specialfilter og halogenspots. 
Til indbygning under overskab eller montage på væg.
Mål: 632x450x75 mm

600 mm

600 mm

50 mm

ø160 mm
450 mm

632 mm

632 mm

400 mm

75 mm
40 mm

400 mm

450 mm

300 mm

1200 mm

1200 mm

1100 mm

450 mm

250 mm

250 mm

100 mm

50 mm1100 mm
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VK Emhætte model nr. 6050
til montage på væg, med aftræksrør gennem væg, 
og med fingertouch-betjening og 4 halogenspots.

VK Emhætte model nr. 4422
til montage på væg. Med fingertouch-betjening 
og 2 halogenspots.
Mål: 445x225x145(95) mm

VK Bolig-emhætter fremstilles udelukkende på 
specialmål efter kundens ønske. Alle emhætter er 
beregnet til central ventilation eller kan leveres med 
fingertouch-betjening til ekstern motor. Leveres i 
RAL-farver eller rustfri børstet stål. 

Bolig
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VK Emhætte model nr. 1348
til indbygning i loft. Emhætte er med spaltesug og aftagelig front-
plade, for vask af filtre. Den viste model er udført i hvid pulverlak.

VK Emhætte model nr. 6060, 1260 og 1860
til indbygning. Med halogenspots og fingertouch-betjening.
Mål: 600x600x70 mm (model nr. 6060)
Mål: 1200x600x70 mm (model nr. 1260)
Mål: 1800x600x70 mm (model nr. 1860, foto)

VK Emhætte model nr. 1022
til indbygning bagved kogeplade. Emhætte er med spaltesug 
og udført i rustfri børstet stål.

600 mm

600 mm

600 mm 70 mm

600 mm

1200 mm

1200 mm 70 mm

600 mm

1800 mm

1800 mm 70 mm

1000 mm

352 mm

352 mm22 mm
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360 mm
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220 mm

480 mm
130 mm

Aftagelig frontplade

sugekammer

filterdel200 mm
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TESTET af Dansk Teknologisk Institut

VK Planfilter
med rustfri ramme og alu-net.
Mål: 500x335x25 mm

500 mm
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335 mm
25 mm

335 mm

2299

500 mm

330 mm

330 mm

50 mm

500 mm

330 mm

50 mm

330 mm

2294

50 mm

275 mm

225 mm

ø 160 mm

345 mm

275 mm 225 mm

297 mm

50 mm

275 mm

225 mm

ø 160 mm

345 mm

275 mm 225 mm

297 mm

225 mm

225 mm

275 mm

275 mm

ø160 mm

297 mm
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2289

VK producerer og lagerfører standard fedtfiltre* til 
emhætter. Filterkabinetter fuldsvejses og poleres, 
så de er helt tætte (ingen fuge). Kabinetterne kan 
installeres i forlængelse af hinanden. 

Filtre og kabinetter fremstilles også på mål efter  
ønske, kontakt os for yderligere information.

*VK Fedtfiltre er testet af Dansk Teknologisk Institut, 
filterdata kan fremsendes efter ønske.

VK Cyklonfilter 
Cyklonfiltre er opbygget i blankglødet plade, og 
har en utrolig god fedtudskildningsevne. Den 
glatte overflade gør dem nemme at rengøre. 
Mål: 500x330x50 mm

VK Specialfilter
med ø160 tilslutning.
Mål: 345x275x50 mm

Filterudvalg
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VK Cyklonfilterkabinet 
Kan også sammenbygges som V-filter.
Mål: 500x400x400 mm
Mål: 500x400x250 mm (foto)

VK Filterkabinet 
Kan også sammenbygges som V-filter.
Mål: 500x400x400 mm
Mål: 500x400x250 mm
Mål: 500x400x100 mm

VK Filterramme (planfilter) 
til montering i plan loft.
Mål: 565x400x28 mm
Mål: 1065x400x28 mm
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Ursusvej 8, Skovby
8464 Galten

Tlf. 86 94 64 88

www.vksmede.dk




