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Wi kszo  czasu swojego ycia sp dzamy 
w pomieszczeniach zamkni tych. Nadal jed-
nak niewiele osób zdaje sobie w pe ni spra-
w  z tego, jak du y wp yw na nasze samopo-
czucie i stan zdrowia ma jako  powietrza 
w tych pomieszczeniach. Gromadz ce si
w kiepsko wentylowanym budynku szko-
dliwe substancje mog  powodowa  nie tyl-
ko brak koncentracji i uczucie zm czenia, 
ale równie  wywo ywa  reakcje alergiczne, 
bóle g owy oraz choroby dróg oddechowych, 
a nawet dzia a  rakotwórczo. le dzia aj -
ca wentylacja jest te  przyczyn  nadmiernej 
wilgoci, która powoduje zagrzybienie cian.

Mo emy temu skutecznie przeciwdzia-
a  instaluj c system wentylacji mechanicz-

nej z odzyskiem ciep a. Jednym z najlepszych 
systemów wentylacji w domach jednorodzin-
nych lub mieszkaniach jest system rozdziela-
czowy. W systemie tym powietrze z rekupera-
tora kierowane jest do rozdzielaczy, z których 
rozprowadzane jest elastycznymi kana ami 
o niewielkiej rednicy do tzw. skrzynek roz-
pr nych znajduj cych si  w poszczególnych 
pomieszczeniach. Prac  takiego systemu do-
brze obrazuje animacja przedstawiona na 
stronie: http://www.ground-therm.com/.

SYSTEM WENTYLACJI 
MECHANICZNEJ VENTIFLEX®

– SKUTECZNA METODA NA 
DOBRE SAMOPOCZUCIE

Przedstawiony tutaj system VENTIFLEX®

PLUS zdecydowanie wyró nia si  spo-
ród innych systemów na rynku. Jest to sys-

tem niezwykle uniwersalny – sk ada si
z 10-ciu modu ów, z których, jak z kloc-
ków lego, mo na zbudowa  praktycznie do-
wolny rozdzielacz lub skrzynk  rozpr n .
Zarówno elastyczne kana y wentylacyjne 
VENTIFLEX® jak i kszta tki VENTIFLEX®

PLUS cechuj  si  niewielkimi rozmiara-
mi,  przez co atwo je schowa  pod wylew-
k  b d  na sufitem podwieszanym, co nie 
zaburza to estetyki budynku. Modu y sys-
temu VENTIFLEX® PLUS, jak i kana y
VENTIFLEX® s  wykonane z wysokiej jako-
ci plastiku, przez co system nie jest nara-
ony na korozj , jak ma to miejsce w przy-

padku systemów metalowych. 

GRUNTOWY WYMIENNIK 
CIEP A  – EKOLOGICZNA 
KLIMATYZACJA
Doskona ym  uzupe nieniem  prawdziwie  
wydajnego  systemu  wentylacji jest grun-
towy wymiennik ciep a. W  zimie pozwa-
la wykorzysta  ciep o z gruntu do wst pne-
go podgrzania powietrza dostarczanego do 
domu. Latem za , pozwala to powietrze sku-

tecznie sch odzi , zapewniaj c komfortowy 
klimat wewn trz budynku. GWC bowiem, 
sch adzaj c powietrze latem, nie przesusza 
go tak jak robi to klimatyzator, lecz zapew-
nia  w a ciw  jego wilgotno . Poza tym 
eksploatacja GWC jest niemal e darmowa – 
koszt pracy GWC mie ci si  w koszcie pracy 
rekuperatora. 

Wszystkie systemy Ground-Therm za-
bezpieczone s  za pomoc  mikro-srebra 
przed rozwojem grzybów, ple ni oraz bak-
terii, stanowi cych du e zagro enie wszel-
kich uk adów wentylacyjnych. Skuteczno
biobójcza wszystkich przedstawionych sys-
temów zosta a potwierdzona badania-
mi przeprowadzonymi w dwu niezale -
nych laboratoriach (Instytut Biopolimerów 
i W ókien Chemicznych w odzi oraz  BLIRT 
(BioLab Innovative Research Technologies) 
w Gda sku) przez co produkty te uzyska-
y certyfikaty PZH (HK/K/0390/01/2016, 

HK/B/0238/01/2012 , HK/B/0207/01/2015). Jest 
to gwarancja higieny powietrza, które do-
starczane jest do budynku przez te systemy. 

Prawid owo zaprojektowane instalacje 
systemów GWC oraz wentylacji s  wydajne 
i cechuj  si  niskimi oporami przep ywu. 
Prawid owy projekt dostarcz  ci nasi pro-
jektanci lub wspó pracuj ce z nami firmy. 
Pytania prosz  kierowa  pod adres: 
projekty@ground-therm.com  

System rozprowadzenia powietrza VENTIFLEX® PLUS
wspomagany przez rurowy, gruntowy wymiennik ciep a GROUND-THERM GWC

Ground-Therm Sp. z o.o.
ul. Stepowa 30; 44-105 Gliwice

biuro: ul. Chorzowska 44b; 44-100 Gliwice 
tel. 32 231 80 20 

e-mail: biuro@ground-therm.com
www.ground-therm.com
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