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Dzi ki nieustannym badaniom maj cym na 

celu podniesienie komfortu ycia mieszka -

ców oraz obni enie kosztów zu ywanej ener-

gii, standardy ustanawiane przez producen-

tów z bran y wentylacyjnej wci  rosn .

DOMUS & VENTS Group Sp. z o.o. dbamy 

o to, aby zapewni  naszym klientom najwy -

szy poziom us ug oraz bardziej komplekso-

w  ofert .

Energooszcz dno
Zmniejszaj c emisj  ciep a na zewn trz do-

mów i innych pomieszcze , oszcz dzamy 

pieni dze w bud ecie rodzinnym oraz chro-

nimy nasz  planet  przed gro b  ocieplenia

klimatu. Dzi ki nowoczesnej technologii 

DOMUS & VENTS Group oferuje optymalne 

rozwi zanie umo liwiaj ce efektywn  wy-

mian  powietrza przy jednoczesnej oszcz d-

no ci energii cieplnej – centrale wentylacyjne 

z odzyskiem ciep a (rekuperatorem), przezna-

czone zarówno do zastosowania w budow-

nictwie jednorodzinnym (VUT mini), jak 

i wi kszych inwestycji  (VUT H, EH).

W rekuperatorze dochodzi do zjawiska wy-

miany energii cieplnej pomi dzy strumienia-

mi krzy uj cego si  bezkontaktowo powie-

trza: zanieczyszczonego – ciep ego i wie ego 

– zimnego. W wyniku tego nast puje ogrza-

nie nap ywaj cego powietrza z zewn trz 

– w efekcie odzyskujemy znaczn  cz  ener-

gii zainwestowanej w ogrzanie domu.

Profesjonalizm 
i kompleksowo
Obok proponowanych ju  od dawna wenty-

latorów domowych, systemów kana ów wen-

tylacji z tworzyw sztucznych, kratek i ane-

mostatów, wprowadzamy do oferty centrale 

wentylacyjne, wentylatory osiowe, od rodko-

we i dachowe redniej i wysokiej wydajno ci,

nagrzewnice wodne i elektryczne, t umiki 

i filtry, czerpnie i wyrzutnie, jak równie  elek-

troniczne sterowniki do urz dze  wentylacyj-

nych – czyli wszystko, co potrzebne do zbu-

dowania nowoczesnego systemu wentylacji, 

w budownictwie mieszkaniowym, jednoro-

dzinnym oraz komercyjnym i przemys owym.

Zapraszamy do zapoznania si  ze szczegó-

ow  ofert  na naszej nowej stronie:

www.domus-vents.pl

VUT MINI

BRISE 100 
– wentylator 
nowej generacji
Czy mo liwe jest zapewnienie sta ej wymia-

ny powietrza w pomieszczeniu

przy minimalnym zu yciu energii elektrycz-

nej oraz emisji ha asu na granicy s yszalno-

ci ludzkiego ucha? Odpowiedzi na to py-

tanie szukali in ynierowie monachijskiej 

firmy Blauberg Ventilatoren. Owocem ich 

wieloletnich bada  jest BRISE 100, wentyla-

tor osiowy nowej generacji.

Cel: wentylacja stabilna, cicha i energoosz-

cz dna.

Nowoczesne standardy mieszkaniowe sta-

wiaj  przed producentami wci  nowe za-

dania. W celu osi gni cia jak najwy szego 

komfortu ycia mieszka ców, stosuje si  naj-

nowsze metody eliminowania czynników 

oddzia uj cych negatywnie na zdrowie i sa-

mopoczucie cz owieka, takich jak nadmierne 

gromadzenie si  wilgoci, grzyb i ple . W do-

bie wiadomo ci ekologicznej spo ecze stwa, 

oprócz zapewnienia skutecznej wymiany po-

wietrza w pomieszczeniach niezwykle wa -

ne sta o si  ograniczenie ilo ci zu ytej ener-

gii oraz zminimalizowanie szkodliwego 

poziomu ha asu.

Naukowcy Blauberg osi gn li po czenie 

tych funkcjonalno ci w jednym produkcie: 

wentylatorze BRISE 100.

BRISE 100 – wentylator 
wyprzedzaj cy standardy
Nowoczesny wentylator do zastosowania 

w wentylacji wywiewnej: azienek, toalet, 

kuchni i innych pomieszcze  mieszkalnych 

oraz ma ych pomieszcze  u yteczno ci 

publicznej. Dzi ki zastosowaniu rozwi za

nowatorskich wentylator BRISE 100

jest w ród obecnych na rynku:

najcichszy – zastosowanie unikalnej 

technologii opartej na budowie wirnika 

nap du odzi podwodnej, gwarantuje naj-

wy sz  efektywno  pracy przy minimal-

nym poziomie szumu (21 dB),

najbardziej energooszcz dny – pobór 

mocy tylko 2,7 W,

najbardziej trwa y – gwarancja 10 lat 

nieprzerwanej, stabilnej pracy.

Dost pny w równie  w wariancie BRISE 

PLATINUM 100

Zapraszamy do zapoznania si  ze szcze-

gó ow  ofert  na www.blauberg.pl

          BRISE 100                 BRISE PLATINIUM 100    
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