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Frisslevegőt egész Magyarországnak
Cégünk 1989-ben kezdte meg működését akkor még többségi osztrák befolyással,
mely az azóta eltelt több, mint 30 év alatt egy magyar tulajdonú családi vállalkozássá
alakult. 2018 óta nagytétényi központunkban várjuk partnereinket, ahol bemutató- és
oktatóteremmel, 1600 m2-es raktárral, és a központi irodánkkal állunk rendelkezésükre.
Elkötelezettek vagyunk, hogy minden igényt kielégítő szellőzési megoldásokat nyújtsunk
a végfelhasználók számára. Legyen szó a palettánkon megtalálható kisventilátorainktól
kezdve, a nagykonyhai- és füstelszívó ventilátorokon keresztül, a mélygarázsok szellőztetésén át, egészen a központi hővisszanyerős szellőztető rendszereinkig, melyek a
frisslevegőt megfelelő hatékonysággal és kiváló minőségben juttatják el lakó- és munkakörnyezetünkbe.
Gondolkodásmódunk, miszerint hosszútávra tervezünk és nem engedünk a minőségből, a kezdetektől jellemez minket.
Célunk, hogy a több, mint 30 éves prémium légtechnikai termékekkel szerzett tapasztalatunkkal és szakértelmünkkel Önöknek is segíteni tudjunk.
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MINDEN EGY KÉZBŐL. SZOLGÁLTATÁSAINK, TERMÉKEINK.

Személyre szabott tanácsadás

Jótállási ellenőrzés

Kisventilátorok

Egycsöves és központi ventilátorok

Lakossági hővisszanyerős rendszerek

Nagyméretű hővisszanyerős rendszerek

Box-ventilátorok

Cső- és csatornaventilátorok

 xiál ventilátorok
A

Tetőventilátorok

Füstelszívó ventilátorok

Tartozékok, kiegészítők, vezérlők
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MŰSZAKI MEGOLDÁSAINK. SZELLŐZTETÉSI KONCEPCIÓK.
TÁRSAS- ÉS CSALÁDI HÁZAK HAGYOMÁNYOS SZELLŐZTETÉSE
A friss levegő mindenkinek jár!
Légbeeresztőink és központi elszívó ventilátoraink mindig biztosítják a megfelelő frisslevegő
mennyiséget és gondoskodnak a használt levegő
elszállításáról. Ideális megoldás társasházak,
vagy alacsonyabb költségszintű családi házak
esetén.

CSALÁDI HÁZAK ÉS LAKÁSOK HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉSE
Energiatakarékosság és komfort a maximumon!
Lakóépületeink és irodáhazaink fokozódó hőszigetelésével elengedhetetlenné vált a hővisszanyerős gépi szellőzés kiépítése az energiatakérkos és egészséges lakó- és munkakörnyezet
biztosításához. Hővisszanyerős szellőztetőgépeink 45-700 m3/h légszállításig kínálnak megoldást
lakásokhoz, családiházakhoz, orvosi várókhoz,
vagy kisebb irodákhoz.

IRODÁK, OKTATÁSI INTÁZMÁNYEK HŐVISSZANYERŐS SZELLŐZTETÉSE
Amikor a koncentráció igazán fontos!
Nagyméretű hővisszanyerős szellőzőgép palettánkon minden igényt kielégítően –akár utológosan, csővezetés nélkül is– friss levegővel tudjuk
ellátni az oktatótermeket, sportcsarnokokat,
vagy a több ezer négyzetméteres irodaépületeket. 500-15.000 m3/h légszállítás közötti palettánkról mindig megtaláljuk az ideális megoldást.
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MŰSZAKI MEGOLDÁSAINK. SZELLŐZTETÉSI KONCEPCIÓK.
MÉLYGARÁZSOK ÉS FÜSTMENTES LÉPCSŐHÁZAK
Amikor a biztonság kerül előtérbe!
Mindannyian tapasztaljuk, hogy a mélygarázsokban milyen kevés a hely. Erre kínálnak
megoldást JET ventilátoraink, melyeknél nincs
szükség a bonyolult csőhálózatra.
Lépcsőházi füstmentesítésben is nagy tapasztalattal és széles termékkörrel, illetve rendszermegoldásokkal állunk ügyfeleink rendelkezésére.

NAGYKONYHÁK ÉS IPARI MEGOLDÁSOK
Forró és zsíros? Megoldjuk!
Kültérre telepíthető, külső motoros és emelt hőtűrésű ventilátoraink kiváló megoldást kínálnak
szennyezett és forró közegek szállítására. Jellemző felhasználási területük a konyhai elszívások,
légpótlások, és minden olyan nagy ellenállású
rendszer, ahol fontos a teljesítmény és a megbízhatóság.

ROBBANÁSBIZTOS ÉS SAVÁLLÓ TERMÉKEK
Különleges kivitelek egy kézből.
Az ipari termékpalettánkból szinte minden területre tudunk javasolni a különleges igényeknek
is megfelelő ventilátorokat. Legyen szó savas, lúgos vagy robbanásveszélyes közeg szállításáról.
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MIÉRT VÁLASSZON ÖN IS MINKET? A LEGJOBB DÖNTÉS.
30 éves tapasztalat

stabil pénzügyi háttér

német minőség

ügyfélközpontú szemlélet

magas vevői elégedettség

országos kereskedelmi hálózat

energiatakarékos és környezetbarát termékek

REFERENCIÁINKBÓL. SZÉLES PALETTA.
Országház

Corvin-negyed

OMV töltőállomások

Luxus családi ház

Penthouse lakás

Kemenes Vulkán Park

Audi Hungária Zrt. - Győr

Budapesti lakópark

Családi ház lounge tér
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