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SYSTEMY 
WENT YLACYJNE I  KLIMAT YZACYJNE

n ZALETY

l szeroki asortyment

l konkurencyjne ceny

l dostępność  z magazynu

l komplementarność rozwiązań

l sukcesywnie poszerzana produkcja własna

n CHARAKTERYSTYKA

Asortyment:
l system kanałów okrągłych: rury zwijane, 

kształtki tłoczone i segmentowe

l elastyczne przewody wentylacyjne: przewody 

aluminiowe izolowane oraz nieizolowane, prze-

wody aluminiowe półelastyczne, przewody PVC

l osprzęt wentylacyjny: przepustnice, czerp-

nie, wyrzutnie, króćce elastyczne, tłumiki

l materiały montażowe: obejmy do rur, opaski 

zaciskowe, elementy kotwiące, zawiesia, pręty 

gwintowane, kształtowniki montażowe

l materiały produkcyjne: profile, narożniki, 

mechanizmy przepustnic, elementy produkcyj-

ne czerpni/wyrzutni i przepustnic

l materiały izolacyjne: izolacje techniczne, 

gwoździe, taśmy samoprzylepne

l centrale wentylacyjne Vent-Axia: Kinetic, 

Totus, MVHR oraz Vental System: AWG, 

AWG PLUS, VIP, VIP PLUS, VEKU, VERO; 

centrale nawiewne, centrale rekuperacyjne 

z wymiennikiem krzyżowym, centrale rekupe-

racyjne z wymiennikiem obrotowym, centrale 

rekuperacyjne z wymiennikiem przeciwprą-

dowym

l wentylatory: wyciągowe, kanałowe, dacho-

we, przeciwwybuchowe, osiowe

l anemostaty, nawiewniki, zawory powietrz-

ne: anemostaty kwadratowe, okrągłe, wirowe, 

nawiewniki szczelinowe, zawory powietrzne

l klimatyzatory i materiały montażowe: klima-

tyzatory Galanz ścienne, kanałowe, przenośne; 

klimatyzatory Mistral kasetonowe, kanałowe, 

ścienne; klimatyzatory Samsung ścienne; rury 

miedziane w izolacji, wsporniki, koryta, kształt-

ki, czynniki chłodnicze R407C, R410A, R134A, 

R404A, R507

l pełny asortyment produktów Lindab; Grupa 

Comfort-Air obejmuje nawiewniki, kratki, 

przepustnice oraz akcesoria stosowane do 

regulacji oraz kontroli klimatu w pomieszcze-

niu; produkty z grupy Comfort Water, np. belki 

chłodzące, systemy fasadowe, promienniki 

grzewcze i panele chłodzące wykorzystują 

wodę do regulacji temperatury w pomieszcze-

niu; grupa ADS-systemy wentylacyjne, kanały, 

kształtki i osprzęt wentylacyjny

n INFORMACJE DODATKOWE

Dystrybucja: sprzedaż hurtowa i detaliczna

Usługi: 
l produkcja kanałów i kształtek

l doradztwo techniczne

l szkolenia branżowe

l dystrybucja urządzeń wentylacyjnych i kli-

matyzacyjnych

n   Centrum Klima S.A.
WIERUCHÓW

ul. Sochaczewska 144, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

tel. 22 250 50 50, faks 22 250 50 60, www.centrumklima.pl, e-mail: klient@centrumklima.pl

• wymiennik krzyżowy przeciwprądowy
• odzysk ciepła do 85%
• wysokowydajne wentylatory EC/DC
• niski poziom hałasu

Centrale wentylacyjne Vent-Axia Kinetic Z

• chłodzenie 
• grzanie
• wentylator
• auto
• klasa energetyczna A

Klimatyzatory ścienne MISTRAL DC INVERTER

NOWOŚCI
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