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„Zaoszcz dzenie” niewielkiej kwoty pod-

czas budowy wynikaj ce z ch ci zastoso-

wania ta szej, ale mniej energooszcz dnej 

technologii powoduje znaczny wzrost kosz-

tów eksploatacyjnych budynku oraz znacz-

ne zwi kszenie zu ycia mediów. Id c w kie-

runku oszcz dno ci inwestorzy najcz ciej 

dobrze izoluj  oraz uszczelniaj  budynek. 

Obni enie kosztów eksploatacyjnych wi -

e si  w takim wypadku z wyra nym po-

gorszeniem komfortu mieszkania. Cz owiek 

musi je  i pi , ale przede wszystkim od-

dycha . Zbyt szczelny budynek to nadmiar 

wilgoci, tlenku w gla oraz chemikaliów wy-

dzielaj cych si  z materia ów budowlanych, 

wie ych farb czy mebli. Dom energoosz-

cz dny powinien wykorzystywa  wi c nie 

tylko najlepsze technologie budowlane czy 

izolacyjne, ale tak e odpowiadaj ce im tech-

nologie wentylacyjne. To proste: stosowanie 

w nowoczesnym domu tradycyjnej wentyla-

cji, nie spe niaj cej warunku skuteczno ci 

dzia ania ani energooszcz dno ci, a wyni-

kaj ce wy cznie z przyzwyczaje  fachow-

ców budowlanych, jest bezmy lno ci . Dla 

lepszego zobrazowania problemu: czna 

powierzchnia kominów wentylacyjnych w 

domu o powierzchni 170 m2 mo e wynosi

nawet 1 m2! I jest to dziura w dachu otwarta 

24 godziny na dob  przez 7 dni w tygodniu.

Systemy wentylacyjne rekuperatory.pl 

oparte na najnowszej generacji rekuperato-

rach pozwalaj  na odzyskanie nawet ponad 

95% ciep a, które w tradycyjnych kominach 

zosta oby bezpowrotnie wys ane w niebo. 

Oznacza to nawet o miokrotne obni enie 

kosztów ogrzewania, porównuj c budynek 

wyposa ony w tradycyjny i funkcjonuj cy 

system wentylacyjny z budynkiem wyposa-

onym w system wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciep a. Ich zastosowanie wska-

zane jest dla technologii domów energoosz-

cz dnych oraz domów pasywnych. 

Najlepszy rekuperator nie spe ni jednak 

swego zadania, je li system wentylacyjny, 

jaki ma by  przeze  obs ugiwany wykonany 

zostanie niew a ciwie lub z niskiej jako ci 

materia ów. Dzi ki zastosowaniu najwy -

szej jako ci kana ów wentylacyjnych Air 

Spiralo® na najwy szym poziomie pozosta-

je zarówno jako  wykonania instalacji jak 

równie  skuteczno  jej pracy. Tak e wyci-

szenie systemu wentylacyjnego jest dosko-

na e. ywotno  systemów wentylacyjnych 

rekuperatory.pl znacznie przekracza stan-

dardy spotykane na rynku. Zak adamy, e

przy odpowiedniej konserwacji system wen-

tylacyjny rekuperatory.pl funkcjonowa  b -

dzie nawet ponad 40 lat. W ofercie znajduj

si  centrale wentylacyjne Storkair posiada-

j ce certyfikat Instytutu Domów Pasywnych 

w Darmstadt. Najnowsze modele nale  do 

najbardziej energooszcz dnych urz dze  na 

rynku, redni koszt u ytkowania rekupera-

tora ComfoAir 350 dla domu ok. 150 m2 nie 

przekracza 150 z  rocznie, wliczaj c koszt 

energii elektrycznej oraz filtrów. Na pierw-

szym biegu rekuperator ten zu ywa zaled-

wie 6 W!. Zysk, jaki uzyskujemy dzi ki za-

stosowaniu systemu wentylacyjnego

rekuperatory.pl w tym samym domu prze-

kroczy  mo e nawet kilka tysi cy z otych 

rocznie, w zale no ci od typu budynku 

oraz systemu grzewczego. Dzi ki zastoso-

waniu nowoczesnych technologii izolacyj-

nych oraz rekuperatora ComfoAir500 wypo-

sa onego w system ch odz cej pompy ciep a

ARTIC koszt ogrzewania siedziby rekupe-

ratory.pl gazem ziemnym zmala  z 8900 

do 1100 z  rocznie. Znacz co obni yli my 

koszty a jednocze nie znacznie polepszyli-

my jako  klimatu wewn trz pomieszcze .

Nowoczesny, energooszcz dny dom to tak e

doskona y system wentylacyjny. 

System www.rekuperatory.pl

Artyku  promocyjny

Koszty energii 

rosn  dos ownie z 

dnia na dzie , wi c

nowy dom powinien 

zu ywa  minimalne 

ilo ci energii. Budowa 

nowego domu, który 

nie b dzie spe nia

za o e  domu 

energooszcz dnego 

to w dzisiejszych 

czasach marnowanie 

pieni dzy. 

Naprawd
energooszcz dna 
wentylacja

www.rekuperatory.pl

Centrala

Szymanów, Lotnicza 90

51-180 Wroc aw

tel. 071 352 78 28

faks 071 352 78 30

e-mail: info@rekuperatory.pl
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