
zyniebyłoby cudownie, gdybyś zamiast
zwykłych kaloryferów miał instalację,
która oprócz ogrzewania potrafiwenty-

lować, schładzać, nawilżać i filtrować powie-
trze? Która jest wygodna i estetyczna? Dzięki
której możesz dowolnie określać wszystkie
parametry powietrza, którym oddycha Twoja
rodzina? I dzięki, której możesz zaoszczędzić
aż do 30% energii?

Jeśli Twoja odpowiedź brzmi „tak” – zainstaluj
w swoim domu system ogrzewania nadmu-
chowego!

Komfort życia
Dzięki systemowi ogrzewania nadmuchowe-
go, będziesz mógł z łatwością utrzymywać
idealną temperaturę Twojego domu przez
cały rok. Zimą wykorzystasz go do ogrzania
domu, natomiast latem szybko schłodzisz
pomieszczenia.

Wyobraź sobie, że możesz rozplanować
ustawienie mebli bez żadnych ograniczeń!
Mało estetyczne rury i grzejniki nie pojawią się
wTwoimdomu. Zapomnij o ciągłym ścieraniu
kurzu z mebli, rur i kaloryferów. W ogóle za-
pomnij o kurzu –większość pochłoną specjal-
ne filtry. Usiądź wygodnie w fotelu i rozkoszuj
się atmosferą swojego domu. Nadmuch działa

cicho i nie powoduje żadnych przeciągów, to
pełen komfort!

Zdrowy dom
Zapomnij o alergiach i chorobach. Filtry wych-
wytują pyłki, sierść i kurz oraz eliminują od
97% do 99,9% większości bakterii, wirusów
i grzybów, co udowodniono badaniami. Za-
pomnij także o poczuciu wysuszonej skóry
zimą oraz duszności latem – ten system za-
pewni Twojej rodzinie idealną wilgotność
i czystość powietrza przez cały rok.

Pełna kontrola
Na pewno zainteresuje Cię obsługa tego inno-
wacyjnego rozwiązania. Jest bardzo prosta.
Nasz system możesz zaprogramować tak, aby
automatycznie dostosował temperaturę do
Twoich potrzeb na każdą porę dnia. To jeszcze
niewszystko!Nad systemembędzieszmiał kon-
trolę nie tylko przebywając w domu, ale także
będącwpracy lubnawetwpodróży.Wystarczy,
że masz dostęp do Internetu i od razu możesz
zmieniać temperaturęwpomieszczeniach.

Ulga dla portfela
Dzięki wydajności i efektywności systemu nad-
muchowegozaoszczędziszażdo30%na rachun-
kach za energię. Co więcej, w każdej chwili
możesz rozbudowaćnasz system takżeo klima-

tyzację i mieć ogrzewanie, wentylację i kli-
matyzację w jednym. Nie będziesz już potrze-
bował żadnych dodatkowych instalacji!

Komfortowa współpraca
Już od 15 lat jesteśmy obecni na polskim
rynku, będąc liderem w tym sektorze branży
budowlanej. Nasi eksperci przygotują dla
Ciebie projekt, dobiorą urządzenia, zaprogra-
mują system, odpowiedzą na każdeTwoje py-
tanie.

Dodatkowo teraz, jeśli zainteresował Cię sys-
tem ogrzewania nadmuchowego i zdecydu-
jesz się na realizację, otrzymasz Centralny
Nawilżacz Powietrza o wartości 1805 zł oraz
badanie termowizyjne GRATIS! Wystarczy, że
kontaktując się z nami, podasz hasło„ABC Bu-
dowania”.

Czy systemogrzewaniamoże sprawić, żeTwój
dom będzie miejscem, z którego czasem aż
nie chce się wychodzić? Tak!

Dlatego już dziś sprawdź naszą ofertę:
www.ogrzewanie-nadmuchowe.pl

lub skontaktuj się z naszym ekspertem:
Grzegorz Kubowicz 501 585 062, 22 798 00 64,
kontakt@ogrzewanie-nadmuchowe.pl

Jeśli marzysz o komforcie
i idealnej atmosferze w swoim domu…
…grzej, klimatyzuj i oszczędzaj z systemem nadmuchowym.

C

Rekomendacja architekta – Piotr Rembowski,
współwłaściciel biura architektonicznego Archikon

Zajmujemy się projektowaniem domów i rezydencji oraz wnętrz
prywatnych i komercyjnych. Szczególnie dbamyoproporcje, este-
tykę i harmonię każdegodetalu projektu – dlatego tak istotna jest
dla nas swoboda w aranżowaniu pomieszczeń, jaką zyskujemy
dzięki zastosowaniuogrzewanianadmuchowego. Estetycznekratki
nawiewne, któremożemy ukryć w zakamarkach wnętrz, wpisują
się świetnie w stylistykę projektowanych przez nas budynków.

Dla naszych Klientów, obok walorów estetycznych, równie istotna jest wydajność, nieza-
wodność i energooszczędność instalacji grzewczej i klimatyzacyjnej. Bez wahania pole-
camy im kompleksowe rozwiązania Polskiego Komfortu.
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