Najlżejszy system wentylacyjny na świecie!
Oszczędzasz 50% czasu montażu i 50% miejsca
na przechowywanie i transport.

WINNER

IEX Award

2016

Koniec ery stali w systemach HVAC!
Teraz jest Climate Recovery – najlżejszy system
wentylacyjny na świecie!
System CRD posiada wszystkie zalety kanałów stalowych: jest trwały, niepalny, można go
czyścić mechanicznie od wewnątrz.
Dodatkowo także jest:
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niezwykle lekki: 50% lżejszy od stali
już zaizolowany na gotowo
całkowicie niepodatny na korozję
bardziej cichy: redukcja hałasu w kanale nawet o 6 dBA/mb
bardzo szczelny: posiada najwyższą klasę szczelności D
szybki i dziecinnie prosty w montażu
do cięcia kanałów wystarczy tylko nóż
nie posiada ostrych krawędzi
umożliwia dezynfekcję na mokro i chlorowanie
ekologiczny: produkowany z piasku, wody i szklanych butelek
bardzo odporny na jakiekolwiek mechaniczne uszkodzenia
dzięki swojej giętkości może być zastosowany w trudnodostępnych miejscach

System CRD
posiada certyfikaty CE:
klasyfikację ogniową
A2-s1, d0 - niepalny
oraz najwyższą klasę
szczelności D!
Brzmi dobrze,
prawda?

ZALETY
DLA WYKONAWCY

ZALETY DLA
DYSTRYBUTORA

Mniej czasu, mniej pracy
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Oszczędność materiału
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4

4
4
4

Wysoka jakość instalacji
Lepszy wizerunek marki
Ułatwienie w planowaniu
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Mniejsze koszty
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4

System CRD to szeroki wybór izolowanych kanałów i kształtek służących do budowy
systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz ogrzewania powietrznego nie większych
niż 2000 m3/h.
Dla układów wentylacji i klimatyzacji o znacznie większych wydatkach przekraczających
2000 m3/h kanały CRD mogą służyć jako odgałęzienia i podejścia do nawiewników.

4 najważniejsze zalety systemu CRD
Transport i przechowywanie kanałów
na płasko

Łatwa zamiana kształtu kanału
z okrągłego na prostokątny

Opatentowana konstrukcja kanałów CRD
umożliwia ich przechowywanie i transport
w płaskiej formie. Pozwala ona zmieścić na
jednej palecie aż 94 mb kanałów o średnicy
125 mm!

Dzięki sześciokątnemu kształtowi wnętrza
kanału – za pomocą specjalnego transformera – z kanału okrągłego w łatwy sposób
można zrobić kanał prostokątny o jednym
konkretnym wymiarze.

Bardzo niska waga systemu umożliwia łatwy
załadunek i rozładunek – cała logistyka staje
się dużo łatwiejsza niż w przypadku stali!

Stwarza to nowe, niedostępne do tej pory
możliwości w zakresie projektowania systemów HVAC.

Prosty montaż

Zrównoważony rozwój

Używając systemu CRD skracasz czas montażu instalacji aż o połowę. Kanały CRD są
już zaizolowane: jedyne, co musisz zrobić, to
je odpakować i dociąć w łatwy sposób. Bez
dźwigania ciężarów, bez ostrych krawędzi!

Nie kręć nosem! Wyprodukowanie systemu CRD ogranicza emisję CO2 nawet o 90%
w stosunku do stali. Jesteśmy z tego zwyczajnie dumni!
Elementy CRD wytwarzane są niemal w całości z odzyskanego z recyklingu szkła i piasku, co czyni je niezwykle ekologicznymi.

Waga zaizolowanego kanału o średnicy 160 mm
i długości 1 m wynosi tylko 0,86 kg!

Najnowsze instalacje wykonane w systemie CRD
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Wejdź na www.climaterecovery.pl
i dowiedz się więcej, a także obejrzyj
wszystkie filmy instruktażowe!

Wszystkie
filmy są
z moim
udziałem!
Klara

Dystrybutor
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