SKANDYNAWSKIE SYSTEMY WENTYLACYJNE

Budujesz dom
Wybierasz dach
Remontujesz

Co z wentylacją?

Budowa lub remont to dobry moment,
żeby zadbać o właściwą wentylację.
Sprawna, efektywna wentylacja, to już nie luksus,
to standard nowoczesnego budowania.
WYBIERZ SWÓJ ZESTAW I OSZCZĘDŹ NAWET DO 1500 ZŁ

n

n

Sprawna wentylacja jest zawsze istotna dla naszego zdrowia, ale w nowym budynku jest
szczególnie ważna. Większość materiałów budowlanych oddaje wilgoć i lotne związki
chemiczne jeszcze przez 2-3 lata po oddaniu budynku do użytkowania.
W nowym, szczelnym budynku, bez skutecznej wentylacji, utrzymujące się opary i wilgoć
powodują pojawienie się grzybów i pleśni, bardzo szkodliwych dla zdrowia.

n

Około 70% czasu w ciągu roku spędzamy w pomieszczeniach zamkniętych

n

Wentylacja musi być skuteczna, niezależnie od warunków atmosferycznych*.

n

Powinna także działać w sposób kontrolowany.

*latem, kiedy temperatura wewnątrz i na zewnątrz wyrównuje się, nie wytwarza się różnica ciśnień będąca warunkiem działania
standardowej wentylacji grawitacyjnej, z kolei zimą duża różnica skutkuje niekontrolowaną stratą ciepła.

VILPE ECo IDEAL WIRELESS to system inteligentnej wentylacji mechanicznej, która
działa w oparciu o fińską technologię. To wysokiej klasy rozwiązanie zapewnia efektywną
wentylację domu, niezależnie od pogody.
System czujników monitoruje skład powietrza i steruje siłą pracy energooszczędnego
wentylatora dachowego, zapewniając skuteczność, bez zbędnego zużycia energii lub
nadmiernych strat ciepła.
Elementy systemu:
1

wentylator dachowy VILPE ECo

2

system bezprzewodowych sterowników i czujników (wilgotności i dwutlenku węgla)

3

nawiewnik nowej generacji VELCO, z termostatem oraz dokładnym filtrem powietrza (F7)
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Wraz z wybranym pakietem KOMFORT lub PREMIUM
otrzymasz KONSULTACJE TECHNICZNE I PROJEKT
systemu wentylacji w Twoim domu.

KOMFORT

W pakiecie:
Wentylator dachowy Eco190 (maks. wyd. 684m3/h; polecany dla budynków do 150m2 pow. mieszkalnej)

+
+

Wentylator dachowy Eco220 (maks. wyd. 925m3/h; polecany dla budynków do 250m2 pow. mieszkalnej)
Przejście dachowe do montażu wentylatora, adekwatne do rodzaju pokrycia dachowego.

PREMIUM

+

+
+

Tłumik hałasu, do montażu na kanale wentylacyjnym (długość 60cm)
Zestaw do sterowania wentylacją Eco Ideal - panel użytkownika, sygnalizator, czujnik wilgotności

+

+

Bezprzewodowy sterownik z czujnikiem CO2

+

+

4 szt.

5 szt.

+

+

Ścienny nawiewnik powietrza Velco fi100 (zestaw wraz z kratką)
Skrzynka rozdzielająca do kanałów wentylacyjnych (6 przyłączy fi125/160)

kpl.

Zestaw kanałów wentylacyjnych*
Konsultacja techniczna

+

+

Projekt / adaptacja projektu wentylacji

+

+

8 500,00 zł

12 500,00 zł

800,00 zł

1 500,00 zł

Cena za pakiet, po rabacie (brutto)

7 700,00 zł

11 000,00 zł

Cena pakietu netto

6 260,16 zł

8 943,09 zł

Wartość produktów wg cennika (brutto)
Rabat w pakiecie

Zestaw kanałów wentylacyjnych* - rury wentylacyjne metalowe lub z tworzywa, elastyczne izolowane, kształtki, o łącznej długości maksymalnie do 25 mb.
Średnica, rodzaj oraz ilość dobrana wg projektu

Rabat za pakiet - do uzyskania jedynie przy zakupie u dystrybutora
Rabat udzielany jednorazowo, przy kompleksowym zakupie pełnych pakietów
Oferta promocyjna obowiązuje do 30.11.2019

Potrzebujesz konsultacji?
Zapraszamy do kontaktu:
biuro@vilpe-wentylacja.com
tel. 71 740 26 23

Co z wentylacją? Wybierz swój zestaw

Czy wiesz, że: dzięki zastosowaniu wentylatora dachowego VILPE,
możesz mieć najcichszy, dostępny na rynku okap kuchenny

System znany pod nazwą CICHA KUCHNIA VILPE polegający na zastosowaniu
wentylatora dachowego do wentylacji z okapu kuchennego, to jedno z autorskich rozwiązań
wentylacyjnych VILPE.
Połączenie okapu bez silnika z wentylatorem pracującym na dachu pozwala na
wyeliminowanie hałasu (wynikającego z pracy silnika w okapie) praktycznie do zera. A dzięki
mocnemu wentylatorowi dachowemu i dużej różnicy ciśnień, skuteczność wentylacji jest
nieporównywalnie większa niż najlepszych okapów tradycyjnych.
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Zobacz jak to działa na:
www.cichakuchnia.com

MASZ FIRMĘ WYKONAWCZĄ? ZAINTERESOWAŁY CIĘ NASZE ROZWIĄZANIA?
Skontaktuj się z nami, przeszkolimy Cię w zakresie właściwego doboru i instalacji produktów VILPE.

Zakup w ramach akcji tylko za pośrednictwem
salonu sprzedaży:

VILPE Poland Sp. z o.o.
Biuro: +48 71 740 26 23, biuro@vilpe.com
Pietrzykowice, ul. Fabryczna 20d
55-080 Kąty Wrocławskie

więcej o produktach
i rozwiązaniach znajdziesz na:
… VILPE-WENTYLACJA.PL
… CICHAKUCHNIA.COM

