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Cel: wentylacja stabilna, 
cicha i energooszcz dna 
Nowoczesne standardy mieszkaniowe stawia-

j  przed producentami wci  nowe zadania. 

W celu osi gni cia jak najwy szego komfor-

tu ycia mieszka ców, stosuje si  najnowsze 

metody eliminowania czynników oddzia uj -

cych negatywnie na zdrowie i samopoczucie 

cz owieka, takich jak nadmierne gromadzenie 

si  wilgoci, grzyb i ple . W dobie wiadomo-

ci ekologicznej spo ecze stwa, oprócz zapew-

nienia skutecznej wymiany powietrza w po-

mieszczeniach niezwykle wa ne sta o si

ograniczenie ilo ci zu ytej energii oraz zmi-

nimalizowanie szkodliwego poziomu ha asu. 

Naukowcy Blauberg osi gn li po czenie tych 

funkcjonalno ci w jednym produkcie: wentyla-

torze 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 pu-

blicznej.

Dzi ki zastosowaniu rozwi za  nowator-

skich wentylator BRISE 100 jest w ród obec-

nych na rynku:

najcichszy – zastosowanie unikalnej techno-

logii opartej na budowie wirnika nap du odzi 

podwodnej, gwarantuje najwy sz  efektyw-

no  pracy przy minimalnym poziomie szu-

mu (21 dB),

najbardziej energooszcz dny – pobór mocy 

tylko 2,7 W,

najbardziej trwa y – gwarancja 10 lat nie-

przerwanej, stabilnej pracy.

Dost pny w równie  w wariancie BRISE 

PLATINUM 100

Wentylatory Blauberg 
W ofercie Blauberg znajduj  si  równie  inne 

modele wentylatorów, skonstruowane w opar-

ciu o najnowsze rozwi zania technologiczne, 

charakteryzuj ce si  nietuzinkowym, nowocze-

snym wygl dem:

 ECO 100 i ECO PLATINUM 100 – gdzie zasto-

sowano zawór zwrotny o nowatorskiej konstruk-

cji migawkowej,  

 BLITZ PLATINUM ( r. 100, 125, 150 mm) 

z dodatkowym o wietleniem diodowym, 

 QUATRO HI-TECH ( r. 100, 125, 150 mm) z ele-

ganck  maskownic  ze szczotkowanego alumi-

nium,

 ART ( r. 100, 125, 150 ) ze zdejmowanym pa-

nelem z chromowanej stali, dost pny w 6 futu-

rystycznych wzorach, oraz jego wariant LUX 

( r. 100, 125, 150 mm) cz cy w sobie funkcje 

wentylatora i eleganckiego kinkietu ( energoosz-

cz dne o wietlenie diodowe). 

Zapraszamy do zapoznania si  ze szczegó ow

ofert  na www.blauberg.pl

BRISE 100 – wentylator nowej generacji

Parametry
Brise 100, 

Brise Platinum 100

Napi cie [V] 220–240

Moc [W] 2,7

Wydajno  [m3/h] 53

G o no  [dBA] 3 m 21

Max. Ci nienie [Pa] 28

Generalny importer:

Domus Ducting Polska Sp. z o.o.

ul. 28 Czerwca 1956 r. 390

61-441 Pozna

tel. 061 832 45 30

faks  061 830 59 43

www.blauberg.pl

e-mail: biuro@blauberg.pl

Czy mo liwe jest zapewnienie sta ej wymiany powietrza w pomieszcze-

niu przy minimalnym zu yciu energii elektrycznej oraz emisji ha asu na 

granicy s yszalno ci ludzkiego ucha? Odpowiedzi na to pytanie szukali 

in ynierowie monachijskiej firmy Blauberg Ventilatoren. Owocem ich 

wieloletnich bada  jest BRISE 100, wentylator osiowy nowej generacji.
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