
Wentylacja mechaniczna  
z odzyskiem ciepła profi-air®



Doskonała wentylacja 
z profi-air®  

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem 
ciepła zaplanowana i wykonana przez 
jednego dostawcę jest nie do pobicia.  

Zdrowe powietrze, efektywna ochrona 
budynku, zachowanie wartości nieru-
chomości i podwyższenie efektywności 
energetycznej to zalety, z których cieszą 
się właściciele wentylacji mechanicznej. 
Decydujące znaczenie ma to, aby od 
planowania aż do wykonania wszystko 
do siebie idealnie pasowało.  

W przypadku kompletnego systemu 
profi-air FRÄNKISCHE można być tego 
pewnym: wszystko jest idealnie dopaso-
wane. Od A do Z. Począwszy od jakości 
rur poprzez wydajne centrale rekupe-
racyjne aż do niepowtarzalnych kratek 
dekoracyjnych do pomieszczeń mieszkal-
nych: wszystko od jednego dostawcy – 
stworzone przez specjalistów. 

profi-air firmy FRÄNKISCHE: Zdrowy 
klimat w Twoich czterech ścianach. 

Wentylacja  
mechaniczna 
z odzyskiem  
ciepła – czy jest  
mi to potrzebne



REGULARNE WIETRZENIE

– Znaczne straty energii
–  Niestabilna temperatura
–  Hałas z zewnątrz

SZKODY W BUDYNKU

–  Możliwe występowanie  
pleśni oraz szkód spowodo-
wanych przez wilgoć

ZMNIEJSZENIE WARTOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI

BRAK FILTRACJI POWIETRZA

– Pył i nieprzyjemne zapachy
– Alergeny

Bez wentylacji mechanicznej ...

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII/
PODWYŻSZENIE EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ

OCHRONA BUDYNKU

–  Brak pleśni i szkód spowodowanych 
przez wilgoć ––> Zachowanie wartości 
nieruchomości

WZROST WARTOŚCI 
NIERUCHOMOŚCI

OCHRONA ZDROWIA

–  Brak szkód powodowanych 
przez wilgoć i pleśń

– Filtracja pyłków i alergenów
– Bez nieprzyjemnych zapachów

BEZPIECZNE POD WZGLĘDEM 
HIGIENICZNYM

DOBRY KLIMAT

– Bez hałasu z zewnątrz
–  Stały dopływ świeżego 

powietrza

WYPEŁNIENIE AKTUALNYCH 
NORM

TRWAŁOŚĆ

... z profi-air® 

ZUŻYTE POWIETRZE

ŚWIEŻE POWIETRZE

HAŁAS

PYŁ

ZAPACHY

ENERGIA



W profi-air
wszystko 
pochodzi 
od jednego 
producenta

profi-air firmy FRÄNKISCHE to kompletny 
system dla wszystkich. Czy rury i kształtki 
zoptymalizowane do przepływu, wydajne 
centrale rekuperacyjne lub też ekskluzywne 
kratki dekoracyjne: na naszych komponen-
tach profi-air możesz zawsze polegać. 

Systemy rurowe  
profi-air® 
–   Gładka, antybakteryjna i 
 antystatyczna powłoka wewnętrzna

–  Bezpieczeństwo higieniczne gwaranto-
wane przez niemiecki Instytut Higieny

–  Rury i kształtki zoptymalizowane
 pod względem przepływu

profi-air® classic 
–  Wysoka elastyczność 

– Bezpieczne połączenia 

profi-air® tunnel
– Wysoka odporność uderzeniowa

–  Innowacyjna technika połączeń 

–  Bardzo niska wysokość zabudowy

profi-air® 250/400 touch
Wydajna centrala rekuperacyjna do montażu 
na ścianie lub podłodze w domu jedno- lub 
dwurodzinnym

– Przyjazny dla użytkownika ekran dotykowy

– Klasa energetyczna A wzgl. A+*

* W połączeniu z dwoma czujnikami pokojowymi

Jeden system dla 
wszystkich
Kratki dekoracyjne starline® 
– Wysokogatunkowe materiały

– Nowoczesny design

– W każdym momencie możliwa zmiana designu

profi-air® 180/300 sensor
Wydajna centrala rekuperacyjna ze zintegrowanym 
czujnikiem wilgotności 

– Zintegrowany panel obsługi

– Klasa energetyczna A 

profi-air® 180 flat
Wydajna centrala rekuperacyjna do montażu w 
suficie lub na ścianie w budownictwie mieszka-
niowym

– Niska wysokość zabudowy

– Klasa energetyczna A wzgl. A+*

Możliwe indywidualne kombinacje
 Kratki dekoracyjnestarline®

Zapoznaj się z bogatą ofertą kratek dekoracyjnych na stronie www.designgitter.de i sprawdź je, korzystając z naszej 
aplikacji starline Augmented Reality App od razu w Twoich własnych czterech ścianach.

SHAPE STYLE 
Szkło White Pure

SHAPE BUSINESS
Szkło White Pure

SHAPE COMPACT
Szkło White Pure

SHAPE CIRCLE
Szkło White Pure

LINE  
biel (RAL 9016)

LINE COMPACT  
biel (RAL 9016)

LINE  
stal nierdzewna, szlifowana

LINE COMPACT  
stal nierdzewna, szlifowana

AVANTGARDE  
biel (RAL 9016)

AVANTGARDE COMPACT 
stal nierdzewna, szlifowana 

AVANTGARDE COMPACT 
biel (RAL 9016)

AVANTGARDE  
stal nierdzewna, szlifowana

PYRAMID COMPACT 
biel (RAL 9016)

PYRAMID  
brąz ciemnej rdzy

PYRAMID COMPACT 
brąz ciemnej rdzy

PYRAMID  
biel (RAL 9016)

FLORA  
biel (RAL 9016)

FLORA COMPACT 
biel (RAL 9016)

FLORA  
antracyt

FLORA COMPACT 
antracyt

–  Zdrowy klimat
–   Kompletny system 

od jednego  
producenta

–  Ekskluzywne 
 projekty

by



Oszczędzanie energii i 
działanie długookresowe

Nasze domy i budynki są coraz szczel-
niejsze, aby oszczędzać energię. Tym 
ważniejsze staje się regularne wietrze-
nie. Jednak przez otwarte okno ucieka 
duża ilość energii, a do budynku przedo-
stają się kurz i pyłki kwiatów. 

profi-air zapewnia:
– Świeże powietrze bez przeciągów
– Zdrowy klimat w pomieszczeniach 
– Mniej alergenów i pyłków 
– Zdrowy sen   
– Oszczędność energii 

Postaw na kompletny system profi-air
 

Zdrowy sen
Każdy człowiek spędza w nocy średnio osiem godzin w swojej sypialni. W przypadku 
dwóch osób poziom CO2 już po dwóch godzinach osiąga graniczną wartość zalecaną 
przez Federalne Ministerstwo Zdrowia. Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 
profi-air zapewnia 24 godziny na dobę zdrowy i sprzyjający wypoczynkowi klimat. 

Stężenie CO2 w sypialni

profi-air zapew-
nia zdrowe 
powietrze i chro-
ni budynek

* Wartości graniczne CO2 zgodnie z zaleceniami Federalnego Ministerstwa Zdrowia 

** Wartości graniczne CO2 wg Pottenkoffera
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Skontaktuj się ze swoim doradcą
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