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Artyku  promocyjny

Nasz  ofert  na wentyla-

tory, kana y wentylacyjne 

i inne elementy, jakich wy-

maga wentylacja pomiesz-

cze  kierujemy do osób, któ-

re maj  wysokie oczekiwania 

zwi zane z jako ci , cecha-

mi u ytkowymi towaru jak 

równie  poziomem obs ugi. 

Relacja cen elementów wen-

tylacyjnych i central wenty-

lacyjnych z odzyskiem ciep a

w stosunku do oferowanych 

korzy ci jest, jak wskazuj  na 

to nasze wyniki sprzeda y, bardzo atrakcyjna.

Musimy przyzna , e zainteresowanie wen-

tylacj , a w szczególno ci odzyskiem ciep a

z wentylacji (system rekuperacji) z roku na rok 

jest coraz wi ksze. Niew tpliwie jest to zwi -

zane z powszechn wiadomo ci  tego, jak 

wa nym elementem dla naszego zdrowia jest 

sprawnie dzia aj ca wentylacja pomieszcze ,

jak równie  z budow  coraz wi kszej ilo ci do-

mów energooszcz dnych, w których koniecz-

ne jest instalowanie systemu wentylacji z re-

kuperatorem.

Centrale wentylacyjne (tzw. rekuperatory) 

umo liwiaj  komfortow  wentylacj  pomiesz-

cze  z jednoczesnym odzyskiem ciep a z po-

wietrza usuwanego z budynku. Zapewniaj

przy tym znaczn  oszcz dno  energii zu y-

wanej do ogrzewania pomiesz-

cze ,  szybk  eliminacj  nad-

miaru wilgoci z azienki, pralni 

lub sauny oraz zmniejszenie na-

t enia ha asu dochodz cego 

z zewn trz poprzez wyelimino-

wanie konieczno ci otwierania 

okien. Zapobiegaj  zawilgoceniu 

okien i cian w sezonie grzew-

czym. Zalecane s  dla osób cier-

pi cych na alergie i chorych na 

astm .  Inne zalety central wen-

tylacyjnych z odzyskiem ciep a

oferowanych przez „Went-Dom” 

to szeroka gama dost pnych modeli (w zale -

no ci od potrzeb Klienta), prostota obs ugi, es-

tetyka wykonania oraz bogate wyposa enie 

dodatkowe. Centrale s  kompletnymi jednost-

kami dla wentylacji domów, mieszka  i lokali 

u ytkowych. Wybór konkretnego modelu cen-

trali uwarunkowany jest wielko ci  i przezna-

czeniem budynku oraz preferencjami Klienta.  

„Went-Dom” to firma gdzie precyzyjnie pla-

nujemy kolejne etapy prac i naszym Klientom 

radzimy dzia ania dotycz ce wentylacji podj

z du ym wyprzedzeniem. 

Dobór odpowiedniej centrali wentylacyj-

nej dla danego obiektu ma kluczowe znaczenie 

dla optymalnej pracy ca ego systemu, dlatego 

przy wyborze centrali s u ymy fachow

porad . Dobrze wiemy, e ka dy gdy buduje

swój wymarzony dom, w którym zamierza 

wie  d ugie i szcz liwe ycie, oczekuje aby 

przy wyborze najlepszych rozwi za  wenty-

lacyjnych doradzi  mu specjalista. Nale y pa-

mi ta , e warunkiem sprawnego dzia ania 

systemu jest jego fachowy monta . Instalacja 

systemu powinna uwzgl dnia  zarówno zasa-

dy „sztuki” instalacyjnej, jak i zgodno  z obo-

wi zuj cymi przepisami. Dlatego naszym 

Klientom oferujemy kompleksow  obs ug : do-

radztwo, wycen  oraz monta .

Przy zakupie rekuperatora wraz z osprz tem 

istnieje mo liwo  bezp atnego monta u – po-

miar i dostawa gratis.*

W naszej ofercie znajd  Pa stwo mi -

dzy innymi produkty firm: S&P, MARLEY, 

VENTURE INDUSTRIES, SYSTEMAIR, 

DOSPEL, HELIOS, CIAT, ROSENBERG, 

UNIVERSAL, SANYO, MISTRAL, VTS, 

ELEKTRA, CENTRUM KLIMA, RDJ KLIMA, 

ALNOR, VENTS, AWENTA, DARCO, 4 FIRE, 

ROCKWOOL. 

W celu zapoznania si  z ca o ci  naszej 

oferty zapraszamy do punktu sprzeda y przy 

ul. Bartyckiej 26 Pawilon 29,  na nasz  stron

internetow  www.went-dom.pl lub o kontakt 

telefoniczny 0 695 479 674,022 435 79 20 lub 

e-mailowy: went@went-dom.pl.

Skontaktuj si  z nami w celu uzyskania in-

formacji o promocyjnych cenach rekuperato-

rów oraz osprz tu.

* Promocja ograniczona czasowo. Monta

i dostawa dotyczy obszaru województwa ma-

zowieckiego. Promocja nie czy si  z innymi 

promocjami. Powy sza informacja nie stanowi 

oferty w my l prawa handlowego.

„Went-Dom” dzia alno  handlowo-us ugow  prowadzi od 1997 r. Od tego 

czasu jeste my stale obecni na polskim rynku wentylacyjnym. Wentylacja 

to nasza pasja dlatego ca  swoj  uwag  po wi camy zagadnieniom zwi -

zanym z odpowiedni  jako ci  powietrza w pomieszczeniach.

Went-Dom

Centrum Profesjonalnej Wentylacji

ul. Bartycka 26, pawilon 29

00-716 Warszawa

www.went-dom.pl

tel. 22 435 79 20

fax 22 435 79 21

e-mail: went@went-dom.pl

Centrale wentylacyjne

kubatura budynku* model rodzaj wymiennika ciep a kraj produkcji

do 250 m3

VR 250

rotacyjny

Szwecja

REGO 200VE
Litwa

REGO 250PE

do 300 m3
VALLOX 95

krzy owy aluminiowy

Finlandia

VX 250 Szewcja

do 450 m3

VALLOX Finlandia

VX 400
Szwecja

VR 400
rotacyjny (obrotowy)

REGO 400
Litwa

RECU 400 krzy owy aluminiowy

do 550 m3
VALLOX 150 przeciwpr dowy aluminiowy Finlandia

REGO 500 rotacyjny (obrotowy) Litwa

do 800 m3

VALLOX 200 przeciwpr dowy aluminiowy Finlandia

RECU 700 krzy owy aluminiowy
Litwa

REGO 700 rotacyjny (obrotowy)

VX 700 krzy owy aluminiowy
Szwecja

VR 700
rotacyjny (obrotowy)

do 1000 m3
REGO 900

Litwa
RECU 900 krzy owy aluminiowy

 * metry2 powierzchni u ytkowej x rednia wysoko  pomieszcze
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