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Aspect exclusiv – montaj simplu
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SISTEME DE DRENAJ

SISTEME ELECTRICE

INSTALAŢII PENTRU CLĂDIRI

PRODUSE INDUSTRIALE



Beneficii la prima vedere

Cu ajutorul fixării magnetice, grila design poate fi 
conectată rapid și ușor la cadrul de montaj. Apoi, grătarul 
este pur și simplu aliniat manual.

Datorită metodei de fixare magneticăAliniere flexibilă …

Este suficientă o singură mișcare pentru a elimina grila 
fixată magnetic. Astfel avem acces la sistemul de ventila
ţie și intregul sistem poate fi curăţat ușor.

Filtrul este fixat în cadrul de montaj cu clapete reglabile 
care asigură un schimb rapid și ușor al acestuia – asigua
sigurând curăţenia tuturor conductelor de aer din clădire.

Graţie conexiunii magnetice inovatoare, grilele design se 
pot schimba oricând.

a sistemului de ventilaţie

graţie suportului de filtru integrat

sunt ușor de schimbat

Curăţare ușoară …

Mediu sănătos …

Toate modelele …

Instalarea este foarte simplă și fără unelte:
pur și simplu conectaţi cadrul de montaj cu grila design 
și montaţi în gura de aer a sistemului de ventilaţie.

fără nici o unealtăInstalare ușoară …

Clemele asigură o conexiune fiabil ă între cadrul de 
montaj și gaura de aer a sistemului de ventilaţie. Cadrul 
de montaj poate fi demontat numai cu ajutorul unor 
unelte.

a cadrului de montaj prin clemele de fixareConexiune puternică …
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Grilele de design rafinate oferă un 
„finisaj“ de excepţie la sistemul de 
ventilaţie cu recuperare a căldurii.  
 
Graţie seriei complete profiair, unita
tea de ventilaţie, sistemul de tubulatu
ră, grilele design formează un concept 
„dintro singură sursă“ în ceea ce pri
vește aprovizionarea, calitatea și func
ţionalitatea.

Pentru un climat interior plăcut în în
treaga clădire cu un schimb de aer să
nătos pe tot cursul zilei.

Grilele design sunt un adevărat punct 
de atracţie al sistemului de ventilaţie 
cu recuperare a căldurii profiair. În 
comparaţie cu alte produse, fixarea 
magnetică inovatoare asigură o regla
re ușoară, grila fiind atașată pe cadrul 
de montaj în mod fiabil. 

Varierea întro gamă largă de optiuni 
de design este floare la ureche: pur și 
simplu scoateţi grătarul atașat magne
tic și îl înlocuiţi cu unul nou! Și un alt 
avantaj: grilele profiair pot fi instalate 
fără unelte, în trei pași simpli.

Grilele multilaterale: Montaj practic și variabilitate
datorită metodei inovative de fixare magnetică

Practic, montare flexibilă în trei
pași simpli:

1) Fixaţi grila de cadrul de montaj.

2) Montaţile în gura de aer.

3) Aliniaţi grila .

1 2 3

Grila și cadrul de montaj se conectea-
ză rapid și ușor prin intermediul a doi 
magneţi.

Clemele asigură o conexiune fiabilă și 
durabilă între cadrul de montaj și gura de 
aer a sistemului de ventilaţie.

Poziţionarea exactă a grilei se realizea-
ză datorită fixării magnetice și poate fi 
oricând ajustată.

Montaj ușor și aspect elegant

Design grill

potrivit pentru

orice interior



350 x 130 mm
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Design pentru fiecare interior
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SHAPE BUSINESS
Glass, White Pure, Cat. No.: 78300660

FLORA  

Anthracite, Cat. No.: 78300669

AVANTGARDE  

Ground stainless steel, Cat. No.: 78300667

LINE  

Ground stainless steel, Cat. No.: 78300663

PYRAMID  

Dark rust bronze, Cat. No.: 78300665

FLORA  

White (RAL 9016), Cat. No.: 78300668

AVANTGARDE  

White (RAL 9016), Cat. No.: 78300666

LINE  

White (RAL 9016), Cat. No.: 78300662

PYRAMID  

White (RAL 9016), Cat. No.: 78300664

SHAPE STYLE 
Glass, White Pure, Cat. No.: 78300661



160 x 160 mm

PYRAMID COMPACT 

Dark rust bronze, Cat. No.: 78312665

PYRAMID COMPACT 

White (RAL 9016), Cat. No.: 78312664

AVANTGARDE COMPACT 

White (RAL 9016), Cat. No.: 78312666

FLORA COMPACT 

White (RAL 9016), Cat. No.: 78312668

LINE COMPACT  

White (RAL 9016), Cat. No.: 78312662

SHAPE CIRCLE*
Glass, White Pure, Cat. No.: 78312661

AVANTGARDE COMPACT 

Ground stainless steel, Cat. No.: 78312667

FLORA COMPACT 

Anthracite, Cat. No.: 78312669

LINE COMPACT  

Ground stainless steel, Cat. No.: 78312663

SHAPE COMPACT*
Glass, White Pure, Cat. No.: 78312660

designgrills.com

*doar pentru aer extras

profi-air Designgitter-Kollektion „SHAPE”
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Beneficii la prima vedere

FRÄNKISCHE este o afacere mijlo
cie inovativă, de familie, orientată spre 
creștere. Lider în fabricarea și comerci
alizarea de sisteme de tubulatură coru
gată, superioare din punct de vedere 
tehnic, pentru drenaj, tehnologii elec
trice și a altor aplicaţii din industria de 
constructii. 

În prezent, la nivel mondial, ne mândrim 
cu un număr de 3500 de angajaţi.  

Clienţii noștrii apreciază atât experienţa
noastră de mulţi ani în prelucrarea
maselor plastic cât și serviciile noastre
de consultanţă respectiv gama largă de
produse de care dispunem.

FRÄNKISCHE, fondat în 1906, este o 
afacere de familie aflată la a treia gene
raţie, condusă în prezent de Otto Kirch
ner. La nivel mondial dispunem atât de
fabrici de producţie cât și de birouri de 

vânzări. Filozofia afacerii noastre este
aceea de a fabrica produse care să satis
facă cerinţele și necesităţile clienţilor
noștrii.

FRÄNKISCHE–Partenerul dumneavoas
tră pentru soluţii sofisticate utilizând
tehnologii avansate.
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Cu rădăcini din Königsberg –

Success global!

Locatii in America de Nord si Mexico:

Anderson, USA  

Guanajuato, Mexico

Locatii in Africa:

Ben Arous, Tunisia  

Casablanca, Morocco

Locatii in Asia:

Anting/Shanghai,  

China Pune, India

Locatii in Europa:

Königsberg, Germany (headquarters) 

Bückeburg, Germany

Schwarzheide, Germany

Okříšky, Czech Republic

St.-Leonards-on-Sea, Great Britain 

Moscow, Russia

Yeles/Toledo, Spain  

Torcy-le-Grand, France  

Ebersbach/Fils, Germany  

Hermsdorf, Germany  

Mönchaltorf, Switzerland  

Milan, Italy

Istanbul, Turkey  

Cluj, Romania  

Wels, Austria


