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Charakterystyka ogólnaCharakterystyka ogólna
Systemy wentylacyjne z odzyskiem ciepła oferowane przez 
Rekuperatory.pl oparte są na najnowszej generacji centralach 
wentylacyjnych z odzyskiem ciepła zapewniających maksymal-
ną sprawność przy jednoczesnym najniższym zużyciu energii. 
Rekuperator ComfoAir 350 zużywa na pierwszym biegu zaledwie 
6W przy sprawności ponad 95%. Dzięki temu koszty eksploata-
cyjne systemów wentylacyjnych rekuperatory.pl należą do naj-
niższych na rynku.
W konstrukcji naszych systemów wentylacyjnych korzystamy z naj-
wyższej klasy sztywnych przewodów wentylacyjnych AirSpiralo® 
wraz z kompletnym systemem złączek i materiałów montażo-
wych. Dzięki temu oferowane przez nas systemy oprócz bardzo 
dobrych parametrów pracy posiadają wysoką trwałość oraz od-
porność na czyszczenie. 
Nasi Klienci mogą skorzystać z sieci autoryzowanych dystrybu-
torów oraz ogólnopolskiego serwisu. Zapraszamy! 

Zalety:
  znaczna redukcja kosztów ogrzewania budynku,
  zapewnienie stałej, skutecznej wentylacji,
  cicha praca wentylatorów,
  wymiennik przeciwprądowy,
  wentylatory na prąd stały,
  możliwość programowania niezależnego wentylatorów,
  tryby pracy letniej, zimowej i „wietrzenia wiosennego”,
  filtry EU4 lub EU7,
  współpraca z GWC,
  automatyczny bypass, 
  unikatowe zabezpieczenie 
antyzamrożeniowe,

  panel sterowania Comfo 
Control EASY lub Comfo 
Control LUXE,

  regulowane króćce monta-
żowe (wybrane modele),

  wyjątkowo trwała instala-
cja wentylacyjna.
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Naprawdę energooszczędna wentylacja

Instalacja wentylacyjna z montażem  
   od 18 000 do 25 000 zł brutto
Opcja: gruntowy wymiennik ciepła 
   ok. 12 000-15 000 zł brutto
Opcja: system chłodzący ARTIC 11 700 zł brutto

Uwaga: Montując system wentylacji mechanicznej, z odzyskiem ciepła w budynku, rezygnujemy z większości 
kominów wentylacji grawitacyjnej (pozostają kominy spalinowe) oraz z elementów nawiewnych w oknach 
(nawiewniki, mikrowentylacja), dzięki czemu realny koszt rekuperacji jest znacznie niższy.

Przyk adowy koszt instalacji wentylacyjnej 

dla domu ok. 160m2
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