System rekuperacji
profi-air®

Wentylacja
z odzyskiem
ciepła - czy
naprawdę tego
potrzebuję?

Perfekcyjna rekuperacja
w systemie profi-air
Dobrze zaprojektowana, dostarczona z
jednego źródła i doskonale wykonana - nie
ma sobie równych.
Zdrowsze i czystsze powietrze, skuteczna ochrona przed wilgocią i utrzymanie
wartości nieruchomości oraz zwiększenie
efektywności energetycznej budynku - to
korzyści, którymi może się cieszyć jedynie
posiadacz wentylacji z odzyskiem ciepła.
Szczególnie liczy się to, że wszystkie etapy
realizacji - od projektu po montaż - idealnie
ze sobą współgrają.

Kompletny systemem profi-air FRÄNKISCHE gwarantuje, że wszystko do siebie
pasuje. Od A do Z. Począwszy od wysokiej
jakości przewodów, poprzez rekuperatory,
aż do niepowtarzalnych kratek wentylacyjnych: wszystko z jednego źródła - od
wybitnego specjasty.
Wentylacja profi-air FRÄNKISCHE
zapewni zdrowy klimat w Twoim domu.

Bez wentylacji mechanicznej …
REGULARNE WIETRZENIE

OBNIŻENIE WARTOŚCI
NIERUCHOMOŚCI

- znaczna utrata energii
- wahania temperatury
- zwiększony hałas

WKRÓTCE BUDYNEK NIE
BĘDZIE SPEŁNIAŁ STANDARDÓW TECHNICZNYCH
USZKODZENIA BUDYNKU
-m
 ożliwy rozwój pleśni /szkody
wywołane wilgocią

BRAK FILTRACJI
POWIETRZA
- z anieczyszczenia zapachami i kurzem
- brak ochrony przed alergenami

HAŁAS

KURZ

ZAPACHY

ENERGIA

–

–

–
–

–

… z profi-air
OCHRONA BUDYNKU
- stabilna wartość nieruchomości
-e
 liminacja zagrożenia pleśnią / zniszczeń wywołanych zawilgoceniem

ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI
NORMAMI

WZROST CENY
RYNKOWEJ

PEWNOŚĆ
HIGIENY
OCHRONA ZDROWIA
-e
 liminacja zawilgocenia /
rozwoju pleśni
- brak zanieczyszczenia zapachami
- brak wnikania kurzu i alergenów

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII /
LEPSZA EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA

KOMFORTOWY KLIMAT
ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ

- regulowana temperatura
powietrza przez cały rok
- brak hałasu
- stały dopływ świeżego powietrza

+
ZUŻYTE
POWIETRZE
ŚWIEŻE
POWIETRZE

+

+
+

+

+

profi-air daje
nam wszystko
z jednego
źródła

profi-air FRÄNKISCHE jest kompletnym systemem przystosowanym do każdych warunków.
Rury i kształtki ze zoptymalizowanym przepływem, wydajne rekuperatory, czy też unikalny
design kratek - możesz polegać na wszystkim.
Ale oprócz niezawodności jest jeszcze coś: pewność higieny gwarantowana certyfikatem HY.
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(Kunststoffrohr weiß/weiß-grau)

www.HYG.de

Prüfung
der chemischen Beständigkeit
gegenüber der Einwirkung
von ausgewählten Desinfektionsmitteln
in Anlehnung an DIN EN ISO 2812-1
und DIN EN ISO 4628-1
Prüfbericht W-227579-13-Ho
Prüfung der
mikrobiellen Verstoffwechselbarkeit
gemäß DIN EN ISO 846
Verfahren A und C
(siehe Prüfbericht W-230613-13-Ho)
gültig von 05/2013 bis 05/2018

Geprüfte Qualit
ät
●

Hy

Jeden system dla wszystkich
przypadków
- gładka, antybakteryjna i antystatyczna
wewnętrzna powierzchnia rur
- rury i kształtki zoptymalizowane pod
kątem przepływu (mniejszy hałas i
niższe zużycie energii)

kratki dekoracyjne profi-air
- materiały najwyższej jakości
- nowoczesny styl
- łatwe mocowanie na magnes
- zmiana aranżacji możliwa w każdej chwili
- pasują do każdego projektu i stylu wnętrza

profi-air classic

profi-air 250/400 touch

-w
 ysoka elastyczność - niewielka
ilość kształtek

Efektywne jednostki wentylacyjne do montażu na
ścianie / podłodze do domów jedno- i dwurodzinnych.

-n
 iezawodne łączenie - bez konieczności dodatkowego uszczelniania
taśmą klejącą

- przyjazny dla użytkownika panel dotykowy
-	opcjonalnie: kontrola zapotrzebowania na świeże
powietrze
- opcjonalnie: odzysk wilgoci
- klasa energetyczna A lub A+*

profi-air 180/300 sensor
Efektywna jednostka wentylacyjna ze zintegrowanym czujnikiem wilgotności

profi-air tunnel

- z integrowany sterownik

- duża wytrzymałość na obciążenia

- klasa energetyczna A

- innowacyjne złączki pozwalają na
bezpośrednie łączenie kształtki z
kształtką
- bardzo mała wysokość zabudowy

opcjonalnie: bezprzewodowy pilot

profi-air 180 flat
Efektywna jednostka wentylacyjna do montażu
na suficie /ścianie do stosowania w budownictwie
mieszkaniowym
- niska wysokość zabudowy
opcjonalnie: bezprzewodowy pilot
-o
 pcjonalnie: kontrola zapotrzebowania
na świeże powietrze
- klasa energetyczna A lub A + *
*w połączeniu z dwoma czujnikami pokojowymi

®

Szeroki
wybór
®
®

profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”

kratki dekoracyjne

®

SHAPE BUSINESS
Szkło, White Pure

SHAPE STYLE
Szkło, White Pure

SHAPE COMPACT
Szkło, White Pure

SHAPE CIRCLE
Szkło, White Pure

LINE
Stal nierdzewna

LINE
Biel (RAL 9016 )

LINE COMPACT
Stal nierdzewna

LINE COMPACT
Biel (RAL 9016 )

PYRAMID
Brąz ciemnej rdzy

PYRAMID
Biel (RAL 9016 )

PYRAMID COMPACT
Brąz ciemnej rdzy

PYRAMID COMPACT
Biel (RAL 9016 )

AVANTGARDE
Stal nierdzewna

AVANTGARDE
Biel (RAL 9016 )

AVANTGARDE COMPACT
Stal nierdzewna

AVANTGARDE COMPACT
Biel (RAL 9016 )

FLORA
Antracyt

FLORA
Biel (RAL 9016 )

FLORA COMPACT
Antracyt

FLORA COMPACT
Biel (RAL 9016 )

Odkryj wszystkie możliwości na www.designgrills.com

by

- zdrowy klimat
- c ały system
z jednego
źródła
-e
 kskluzywne
wzornictwo

Oszczędzaj energię
i dbaj o zrównoważony
rozwój
Budujemy coraz bardziej szczelne mieszkania i domy, aby zaoszczędzić cenną energię.
Dlatego też tak ważna jest regularna wymiana powietrza. Przez otwarte okna ucieka
ogromna ilość ciepła, a jednocześnie do
wnętrza dostają się kurz i pyłki.

profi-air jest po to, aby zapewnić:
- świeże powietrze
- zdrowy klimat w domu
- niższe stężenie alergenów i kurzu
- relaksujący sen
- oszczędność energii

profi-air zapewnia zdrowe
powietrze oraz
chroni
substancję
budynku

Pomiar stężenia CO2 w sypialni
CO2 [ppm]
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* CO2 graniczne wartości zgodnie z Niemieckim Ministerstwem Zdrowia
** CO2 graniczne wartości wg Pettenkofera

Po prostu ciesz
się snem
Przeciętny Polak spędza w nocy osiem
godzin w sypialni. Ilość CO2 w pokoju zajmowanym przez dwie osoby przekracza
dopuszczalną wartość określoną przez Niemieckie Ministerstwo Zdrowia już po około
dwóch godzinach. Wentylacja z odzyskiem
ciepła profi-air zapewnia stały, zdrowy i
relaksujący klimat 24 godziny na dobę.
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