Dobrý deň prajem,
dovolil som si Vás osloviť ponukou na riešenie problematiky odvetrania stupačiek
bytových domov. Naša spoločnosť O TRADE s.r.o. je výhradný distribútor ventilačných
turbín Edmonds a zároveň zabezpečujeme realizáciu odvetrania stupačiek.
Máte nefunkčné stupačky ? Nepríjemny zápach v bytoch? Hlučný odsávací
ventilátor s vysokou spotrebou ?
Máme pre Vás jednoduché cenovo dostupné ekologické riešenie. Ventilačné turbíny
Edmonds alebo odsávacie ventilátory Soler & Palau.
Odvetrávanie ventilačných šachiet panelových domov
Každý panelový dom má ventilačnú šachtu, tzv. stupačku, do ktorej sú pripojené výustky
z kúpeľne, WC, kuchyne. Odvetrávanie tejto stupačky sa realizuje centrálnym
trojfázovým ventilátorom umiestneným na streche objektu, ktorý spravidla vykazuje veľkú
hlučnosť, časté poruchy a spotrebováva nezanedbateľné množstvo energie.
Preto sa v súčasnej dobe úspešne využívajú pre odvetrávanie stupačiek panelových
domov ventilačné turbíny, kde po začiatočných nákladoch za turbínu a inštaláciu
neplatíte už žiadne dalšie platby (napr. za energie a údržbu), všetky ďalšie náklady sú
nulové. Pre odvetrávanie sa využívájú turbíny Hurricane alebo Windmaster, ktoré vďaka
svojej konštrukcii, extrémnym objemom nasávania a zárukou na produkt (15 rokov), sú k
odvetrávaniu stupačiek predurčené.
Turbína zabezpečuje plynulý ťah a vďaka komínovému efektu nedochádza k
spiatočnému ťahu a taktiež k prenikaniu nežiadúcich pachov v stupačke. Systém možno
doplniť o axiálne ventilátory, ktoré zaistia maximálny komfort odvetrania – rýchle odsatie
vzduchu z miestností do šachty a jeho odsatie ventilačnou turbínou a to všetko bez hluku
a otrasov vo ventilačnej šachte. Odvod vzduchu možno v jednotlivých miestnostiach
regulovať uzatvárateľnou ventilačnou mriežkou.

Príklad použitia a montáže ventilačnej hlavice Hurricane
Odstránenie pôvodného odsávania

preverenie stupačky, montáž redukcie

Samotná montáž ventilačnej turbíny

po realizácii

Zvýšte si komfort bývania. Nechajte si vypracovať cenovú ponuku, viac informácii na
našej web stranke www.turbiny.sk alebo telefonicky na 0905 338 860, 0905 654 092,
0903 909 800 tel/fax: 046/5421 306.
Radi Vám poradíme, navrhneme vhodný produkt.

S pozdravom .............................
Oršula Ján
konateľ O Trade s.r.o

