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Energooszcz dno
Zmniejszaj c emisj  ciep a

na zewn trz domów i in-

nych pomieszcze , oszcz -

dzamy pieni dze w bu-

d ecie rodzinnym oraz 

chronimy nasz  plane-

t  przed gro b  ocieple-

nia klimatu. Dzi ki no-

woczesnej technologii 

DOMUS & VENTS Group 

oferuje optymalne rozwi za-

nie umo liwiaj ce efektyw-

n  wymian  powietrza przy 

jednoczesnej oszcz dno ci 

energii cieplnej – central  wentylacyjn  z od-

zyskiem ciep a (rekuperatorem) VUT mini, 

przeznaczon  do zastosowania w budownic-

twie jednorodzinnym.

W rekuperatorze dochodzi do zjawiska 

wymiany energii cieplnej pomi dzy stru-

mieniami krzy uj cego si  bezkontakto-

wo powietrza: zanieczyszczonego – ciep ego 

i wie ego – zimnego. W wyniku tego na-

st puje ogrzanie nap ywaj cego powietrza 

z zewn trz – w efekcie odzyskujemy znacz-

n  cz  energii zainwestowanej w ogrza-

nie domu.

Profesjonalizm 
i kompleksowo
Dla naszych Klientów rozszerzamy ofert

o produkty specjalistyczne, niezb dne w pro-

jektowaniu i realizacji ci gów wentylacji 

w nowoczesnym budownictwie.

Obok proponowanych ju  od dawna wen-

tylatorów domowych, systemów kana-

ów wentylacji z tworzyw sztucznych, kra-

tek i anemostatów, wprowadzamy do oferty 

centrale wentylacyjne, wentylatory osio-

we, od rodkowe i dachowe redniej i wy-

sokiej wydajno ci, nagrzewnice wodne 

i elektryczne, t umiki i filtry, czerpnie i wy-

rzutnie, jak równie  elektroniczne sterow-

niki do urz dze  wentylacyjnych – czyli 

wszystko, co potrzebne do zbudowania no-

woczesnego systemu wentylacji, w budow-

nictwie mieszkaniowym, jednorodzinnym 

oraz komercyjnym i przemys owym.

Zapraszamy do zapoznania si  ze szczegó-

ow  ofert  na naszej nowej stronie:

www.domus-vents.pl

Dzi ki nieustannym badaniom maj cym na celu podniesienie komfortu ycia 

mieszka ców oraz obni enie kosztów zu ywanej energii, standardy usta-

nawiane przez producentów z bran y wentylacyjnej wci  rosn . W firmie 

Domus Ducting Polska  Sp. z o.o. od 1995 r. dbali my o to, aby wychodzi

naprzeciw tym standardom. Od teraz jako DOMUS & VENTS Group Sp. z o.o.DOMUS & VENTS Group Sp. z o.o.

w firmie b d cej cz ci  mi dzynarodowej grupy produkcyjnej, mamy spo-

sobno , aby zapewni  naszym klientom jeszcze wy szy poziom us ug oraz 

bardziej kompleksow  ofert .

Wentylator osiowy OV Wentylator o rodkowy VKM Nagrzewnica elektryczna NK

Centrala wentylacyjna VUT MINI 

(wersja z pod czeniem poziomym i pionowym)


