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Domus Ducting Polska Sp. z o.o. istnieje na rynku polskim
od 1995 r. Znamy oczekiwania naszych Klientów i oferujemy
im nowoczesne rozwi¹zania w zakresie wentylacji.

Domus od dawna s³u¿y pomoc¹, rad¹ i informacj¹ z zakre-
su wyboru i sposobu instalacji odpowiednich systemów wen-
tylacyjnych. 

Wychodz¹c naprzeciw Pañstwa oczekiwaniom wprowadzamy
na rynek nowy system kana³ów prostok¹tnych MEGADUCT o wy-
miarach 220 x 90 mm, charakteryzuj¹cy siê du¿¹ wydajnoœci¹
przep³ywu powietrza (powierzchnia przekroju 17 798 mm²).

Zastosowanie systemu MEGADUCT:
� ze wzglêdu na wysok¹ wydajnoœæ zalecany do nowocze-
snych okapów kuchennych
� odpowiedni do d³ugich ci¹gów wentylacyjnych
� znajduje zastosowanie w nawietrzaniu pomieszczeñ 
kot³owniczych (tzw. „zetka”)

Poza systemem MEGADUCT oferuje równie¿:
� systemy kana³ów prostok¹tnych MULTIVENT o wym. 
120 x 60 mm, i SUPETUBA o wym. 204 x 60 mm, 
� systemy kana³ów okr¹g³ych EASIPIPE o œrednicach 100,
125, 150 i 200 mm, 
� kana³y elastyczne prostok¹tne i okr¹g³e oraz akcesoria,
� kratki i wyloty wentylacyjne.

Zalety systemów DOMUS:
� wykonane z lekkiego tworzywa sztucznego PCV oraz 
Polistyrolu,
� ³atwe w monta¿u (na wcisk) daj¹ siê samodzielnie 
przycinaæ,
� elementy nie ulegaj¹ korozji i zapewniaj¹ d³ug¹ ekspolo-
atacjê,
� odpowiednio dobrany asortyment kszta³tek sprawia, 
¿e systemy DOMUS mo¿na dowolnie ³¹czyæ ze sob¹.

DOMUS DUCTING POLSKA Sp. z o.o.
ul. Kopanina 54/56, 60-105 Poznañ

tel. (61) 832 45 30, 832 46 07
faks (610 830 59 43
www.domus.com.pl

e-mail: biuro@domus.com.pl

ODDZIA£ W RYBNIKU
ul. Raciborska 17
44-200 Rybnik

tel. (32) 423 04 23, 422 26 24
faks (32) 422 26 23

e-mail: rybnik@domus.com.pl

Systemy
wentylacyjne

DOMUS

Systemy kana³ów okr¹g³ych EASIPIPE

Systemy kana³ów prostok¹tnych MULTIVENT i SUPERTUBA

PRZEDSTAWICIEL W WARSZAWIE
tel. kom. 0 696 085 619
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