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Nasz  ofert  na wentylatory, kana y wentyla-

cyjne i inne elementy, jakich wymaga wenty-

lacja pomieszcze  kierujemy do osób, które 

maj  wysokie oczekiwania zwi zane z jako-

ci , cechami u ytkowymi towaru jak rów-

nie  poziomem obs ugi.

Zainteresowanie wentylacj , a w szczegól-

no ci odzyskiem ciep a z wentylacji  z roku na 

rok jest coraz wi ksze. Prognozowali my wy-

ra ne o ywienie na rynku wentylacyjnym, ale 

wzrost ilo ci zamówie  na centrale wentyla-

cyjne z odzyskiem ciep a w stosunku do ubie-

g ego roku, przerós  nasze oczekiwania. 

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  wentylacyj-

nych doradzi  mu specjalista. Dobór odpo-

wiedniej centrali wentylacyjnej ma kluczowe 

znaczenie dla optymalnej pracy ca ego syste-

mu, dlatego przy wyborze centrali s u ymy 

fachow  porad .

Nale y pami ta , e warunkiem sprawne-

go dzia ania systemu jest jego fachowy mon-

ta . Instalacja systemu powinna uwzgl dnia

zarówno zasady „sztuki” instalacyjnej, jak 

i zgodno  z obowi zuj cymi przepisami. 

W swojej ofercie posiadamy rekuperato-

ry takich renomowanych firm jak Vallox, 

Systemair, Amalva, Flexit. 

Centrale wentylacyjne 
AMALVA
W serii KOMFOVENT RECU zastosowano 

aluminiowe krzy owe wymienniki ciep a. 

Wspó czynnik wydajno ci krzy owych wy-

mienników ciep a wynosi ok. 65 proc.

Centrale wentylacyjne z obrotowym wy-

miennikiem ciep a to seria KOMFOVENT 

REGO. Obrotowy wymiennik ciep a z po-

wierzchni  higroskopijn  zwraca do pomiesz-

czenia wi cej wilgoci – jest to bardzo korzyst-

ne podczas trwania sezonu grzewczego, gdy 

powietrze w pomieszczeniach jest szczegól-

nie suche. Wspó czynnik sprawno ci w ob-

rotowych wymiennikach ciep a dochodzi do 

85 proc.

Centrale KOMFOVENT mo na zamontowa

w nieogrzewanym pomieszczeniu. Warstwa 

izolacyjna wynosi 45 mm – urz dzenie nie za-

marza i jest wyciszone. W urz dzeniu zasto-

sowano najwy szej jako ci filtry powietrza, 

posiadaj ce du  powierzchni  filtracyjn .

Zestaw jest kompaktowy, atwy w monta-

u, jego eksploatacja nie jest skomplikowana 

a konserwacja jest bardzo prosta. Cz ci sk a-

dowe centrali atwo si  demontuje dla potrzeb 

konserwacji i czyszczenia. Zestaw jest w pe -

ni zautomatyzowany, a sterowanie jest proste 

i bezpieczne.

Centrale wentylacyjne 
VALLOX
Centrale Vallox wyst puj  z wymiennikiem 

krzy owym, podwójnym krzy owym oraz 

przeciwpr dowym. Ka da centrala po pod -

czeniu i wyregulowaniu jest przyjazna w ob-

s udze.

W fi skich centralkach filtry (klas EU3 

i EU7) umieszczono w specjalnych prowad-

nicach u atwiaj cych ich wyj cie i w o enie. 

Wymiennik posiada opatentowane prowad-

nice uszczelniaj ce, a wentylatory s  zawie-

szone na gumowych kró cach likwiduj cych 

drgania. Pod czenia elektryczne wykona-

ne s  przy u yciu wtyków znanych ze sprz tu 

komputerowego.

W centralach sterowanych cyfrowo klient 

ma do wyboru 8 wydajno ci i mo liwo  usta-

lenia temperatury nawiewu w zakresie od 

10 do 30°C. Panel kontrolny z cyfrowym wy-

wietlaczem pozwala na wybór letniego lub 

zimowego trybu pracy. Wbudowany by-pass 

wymiennika w trybie letnim prze cza si  au-

tomatycznie w zale no ci od temperatury na-

wiewanego powietrza. Dzi ki temu w zim-

n  letni  noc praca wymiennika zostanie 

przywrócona automatycznie, a za dnia po-

wietrze nie b dzie dodatkowo podgrzewa-

ne. Mo liwo  zastosowania czujników jest 

ogromn  zalet  systemu. Dwa czujniki wil-

gotno ci zamontowane np. w azience i pralni 

oraz pi  czujników dwutlenku w gla (przede 

wszystkim w sypialniach) utrzymuj  w a ci-

wy poziom wentylacji w ca ym domu, bez ko-

nieczno ci r cznej zmiany ustawie .

O takiej wentylacji nie trzeba pami ta

– ona po prostu dzia a. 

Centrale wentylacyjne firmy Vallox s  z po-

wodzeniem stosowane tak e w biurowcach, 

szko ach czy budownictwie wielorodzinnym.

Pozosta a oferta
W celu zapoznania si  z ca o ci  naszej oferty 

zapraszamy do punktu sprzeda y przy 

ul. Bartyckiej, na nasz  stron  internetow

lub prosimy o kontakt telefoniczny.

Mamy nadziej , e oferowana przez nas 

gama produktów wentylacyjnych u atwi 

Pa stwu znalezienie w a ciwego urz dze-

nia i stworzenie komfortowych warunków 

w domu lub w biurze.

„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.


