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Jesteśmy firmą specjalizującą się w usługach instalacji wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacją).
Oferujemy rekuperatory firm Dospel, Vallox, itp. Działamy na obszarze Wielkopolski, Dolnego Śląska i woj.
Lubuskiego. Skuteczna wentylacja jest niezbędna do zdrowego i komfortowego życia w Twoim domu. Nie
zapominaj, że to ona odpowiada za dopływ świeżego powietrza. Wentylacja mechaniczna zapewnia stałą
wymianę powietrza przez cały rok, niezależnie od pogody. Dzięki niej nie będziesz musiał wychodzić z domu,
aby się dodatkowo dotlenić. Wentylacja ma za cel usuwanie z pokoi powstających zanieczyszczeń i
podmienianie ich nowym powietrzem. Ponadto ma stwarzać dobry klimat dla organizmu człowieka. Dlatego
wentylacja budynków mieszkalnych ma nieodzowny wpływ na samopoczucie domowników i utrzymanie
dobrego stanu technicznego samego domu. Jest ona także nierozerwalnie zawiązana ze zużyciem energii na
ogrzewanie. Sercem wentylacji mechanicznej jest rekuperator. Czyste powietrze zostaje zassane z zewnątrz,
później zostaje przefiltrowane z pyłów, ogrzane w wymienniku ciepła i doprowadzone do pomieszczeń, gdzie
znajdują się domownicy, . Zużyte powietrze jest natomiast wyssane z pomieszczeń wilgotnych, takich jak
kuchnia oraz łazienka, następnie jest także filtrowane, a po przejściu przez wymiennik ciepła przekazuje swoje
ciepło powietrzu zassanemu, po czym jest usuwane za zewnątrz. Z jednej strony mamy więc zapewnioną stałą
i równomierną wentylację w całym budynku, a z drugiej zyski z odzyskanego ciepła. Nasze usługi cechuje
pełen profesjonalizm. Jeżeli masz dość &quot;specjalistów&quot; z różnymi teoriami, zgłoś się do nas.
Posiadamy profesjonalny sprzęt i wysokie kompetencje.Wejdź na naszą stronę i dowiedź się więcej na temat
wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła. Oferujemy także usługi wiercenia w betonie, murze, żelbetonie o
dużych średnicach (do 200mm). Jeżeli potrzebujesz szybko gładkiego i estetycznego otworu w ścianie bądź
stropie techniką diamentową -zadzwoń.
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