
System rekuperacji profi-air®



Wentylacja z odzys-
kiem ciepła - czy 
naprawdę tego 
potrzebuję?



Perfekcyjna rekuperacja
w systemie profi-air®

Dobrze zaprojektowana, dostarczona z jed-
nego źródła i doskonale wykonana - 
nie ma sobie równych. Zdrowsze i 
czystsze powietrze, skuteczna ochrona 
przed wilgocią i utrzymanie wartości 
nieruchomości oraz zwiększenie 
efektywności energetycznej budynku - 
to korzyści, którymi może się cieszyć 
jedynie posiadacz wentylacji z odzyskiem 
ciepła. Szczególnie liczy się to, 
że wszystkie etapy realizacji - od projektu 
po montaż - idealnie ze sobą współgrają.
Kompletny systemem profi-air 
FRÄNKISCHE gwarantuje, że wszystko do 

siebie pasuje. Od A do Z. Począwszy od 
wysokiej jakości przewodów, poprzez 
rekuperatory, aż do niepowtarzalnych 
kratek wentylacyjnych: wszystko z jednego 
źródła - od wybitnego specjasty. 
Wentylacja profi-air FRÄNKISCHE 
zapewni zdrowy klimat w Twoim domu.



Bez wentylacji mechanicznej …

HAŁAS

PYŁ

ZAPACH

ENERGIA

USZKODZENIA BUDYNKU
n możliwy rozwój pleśni / szkody 

wywołane wilgocią

REGULARNE WIETRZENIE
n znaczne utrata energii
n wahania temperatury
n hałas dochodzący z zewnątrz

MNIEJSZA WARTOŚĆ PRZY 
ODSPRZEDAŻY

BRAK FILTRACJI POWIETRZA
n pyły i nieprzyjemne zapachy
n obecność alergenów



OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII / 
WYŻSZA EFEKTYWNOŚĆ  
ENERGETYCZNA

OCHRONA BUDYNKU
n  brak pleśni i innych szkód spowodo-

wanych wilgocią   
➔ wartość nieruchomości nie  
    spada

WZROST CENY RYNKOWEJ

OCHRONA ZDROWIA
n brak wilgoci i ryzyka powstania 

pleśni 
n filtry usuwają pyły i alergeny
n brak przykrych zapachów PEWNOŚĆ HIGIENY

KOMFORTOWY KLIMAT
n brak hałasu
n stały dopływ świeżego 

powietrza

ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI 
NORMAMI

ZRÓWNOWAŻONE ZUŻYCIE  
ENERGII

... z profi-air® 

ZUŻYTE POWIETRZE

ŚWIEŻE POWIETRZE



profi-air® daje 
nam wszystko z 
jednego źródła

System profi-air firmy FRÄNKISCHE jest 
kompletnym i uniwersalnym rozwiązaniem. 
Wszystkie elementy systemu: kanały i 
kształtki wentylacyjne zapewniające  
optymalny przepływ powietrza, sprawne 
centrale rekuperacyjne oraz ekskluzywne 
kratki dekoracyjne są niezawodne pod 
każdym względem. 



profi-air® classic 
n wysoka elastyczność
n niezawodne połączenia

Systemy tuneli wentylacyjnych 
profi-air®
n duża wytrzymałość na obciążenia
n innowacyjna technika połączeń
n bardzo mała wysokość zabudowy

profi-air® 400 touch
n obsługa przez laptop, tablet  lub 

ekran dotykowy
n klasa energetyczna A

* z dwoma czujnikami pokojowymi

Kompletny system profi-air®

profi-air® 250 flex
n funkcja easySWITCH
n elastyczność podłączania
n minimalne zapotrzebowanie miejsca
n sterowanie za pomocą aplikacji  

profi-air cockpit
n certyfikat Instytutu Passivhaus
n klasa energetyczna A lub A+*

profi-air® 180 flat
n funkcja easySWITCH
n montaż naścienny i sufitowy
n sterowanie za pomocą aplikacji  

profi-air cockpit
n certyfikat Instytutu Passivhaus*
n klasa energetyczna A lub A+*

Systemy rurowe profi-air®
n gładka, antybakteryjna i antystatyczna 

wewnętrzna powierzchnia rur
n rury i kształtki zoptymalizowane pod kątem 

przepływu (mniejszy hałas i niższe zużycie 
energii)

n bezpieczeństwo higieny potwierdzone 
przez niezależny niemiecki instytut 

Urządzenia profi-air®



Kratki dekoracyjne

Wszystkie dostępne wzory kratek dekoracyjnych można zobaczyć na naszej stronie internetowej www.designgrills.com.  
Zachęcamy do skorzystania z naszej aplikacji starline Augmented Reality, dzięki której możesz sprawdzić, jak nasze 
kratki będą wyglądać w Twoim domu.

SHAPE STYLE 
Glas White Pure

SHAPE BUSINESS
Glas White Pure

SHAPE COMPACT
Glas White Pure

SHAPE CIRCLE
Glas 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 rdzyl

PYRAMID  
biel (RAL 9016)

FLORA  
biel (RAL 9016)

FLORA COMPACT 
biel (RAL 9016)

FLORA  
antracyt

FLORA COMPACT 
antracyt

n Materiały najwyższej jakości
n  Zmiana na inną kratkę w dowolnym momencie

®

®

®

by



n  zdrowy klimat
n  wszystko od jednego 

dostawcy 
n  ekskluzywne   

wzornictwo



Zrównoważone      
i oszczędne zużycie energii

Budujemy coraz bardziej szczelne miesz-
kania i domy, aby zaoszczędzić cenną 
energię. Dlatego też tak ważna jest   
regularna wymiana powietrza. Przez 
otwarte okna ucieka ogromna ilość 
ciepła, a jednocześnie do wnętrza dostają 
się pyły i alergeny.

System profi-air zapewnia:

n dopływ świeżego powietrza bez 
przeciągów

n zdrowy klimat w domu
n niższe stężenie alergenów i pyłków  

w powietrzu
n relaksujący, zdrowy sen   
n oszczędność energii

To dlatego polecamy zastosowanie   
naszego systemu profi-air.

System profi-air 
zapewnia zdrowe 
powietrze i chroni 
substancję 
budynku.



Relaksujący sen
Przeciętny człowiek spędza w nocy osiem godzin w sypialni. Ilość CO2 w pokoju   
zajmowanym przez dwie osoby przekracza dopuszczalną wartość określoną przez   
niemieckie Federalne Ministerstwo Zdrowia już po około dwóch godzinach. Wentylacja 
z odzyskiem ciepła profi-air zapewnia stały, zdrowy i relaksujący klimat 24 godziny na 
dobę.

Stężenie CO2 w powietrzu w sypialni

* graniczne stężenia CO2 zgodne z zaleceniami niemieckiego Federalnego Ministerstwa Zdrowia 
**graniczne stężenia CO2 według Pettenkofera
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z wentylacją  
mechaniczną z odzyskiem ciepła

bez wentylacji  
mechanicznej z odzyskiem ciepła
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W celu uzyskania dodatkowych informacji prosimy 
o kontakt z naszym przedstawicielem.
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