Metal kanaldan kumaş kanal hava dağıtım teknolojisine geçerek toplam montaj
maliyetlerinde %70, işletme maliyetlerinde ise %40’a varan tasarruf sağlayın.
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SOLUTION

HAVA DAĞITIM

SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ
“FabricAir Hava Dağıtım teknolojisi,
ilgili tüm taraflar için projenin
başarıyla sonuçlanmasını sağladı.
Daha ucuza, daha hızlı ve
mükemmel performans gösterdi.”

Değişim Zamanı

Mimarların yaratıcılığını
arttırıyoruz.
İşlev ve estetiğin, bina mimarisi ile birleşmesiyle,
şık bir görünüme sahip iç ortamlar sunuyoruz.
1.

Tasarımda özgürlük

2.

Estetik çözüm

3.

Düşük enerji tüketimi — %40’a varan tasarruf

4.

Neredeyse tamamen sessiz

5.

Hijyenik ve paslanmaz

6.

Yaşam bölgesinde en yüksek düzeyde
mükemmel konfor sağlar

FabricAir® hava dağıtım sistemleri, mimarlık ve mühendisliği birleştirerek eşsiz bir çözüm sunar.
Ürün kataloğunu indirin:
https://www.fabricair.com/
download-product-catalogue

FabricAir® hava dağıtım sisteleri, mühendislik değerine üstün teknik performans ekler ve
optimum seviyede iç ortam hava kalitesi sunar.

Yaşam bölgesindeki hava kalitesini
Mühendislik ile kolaylaştırıyoruz
Sizlere danışmanlık hizmetleri sunan mühendislik firması
olarak FabricAir® ile ortaklık kurmanız son derece kolay. Sizler
yapmak zorunda kalmayın diye, sizin için sistemler tasarlıyor,
çizimler ve teknik şartnameler hazırlıyoruz.
1.

Rakipsiz teknik performans

2.

Uzun ömürlü

3.

Yoğuşmasız, sessiz ve cereyansız hava dağıtımı

4.

Gıda işleme tesisleri ve 3.sınıf temiz odalar için uygun

5.

Geleneksel metal kanal sistemlerinden daha ucuz

6.

Mühendislik için katma değer sunan sağlam
seçenekler – %70’e varan tasarruf

Bütçe dışına çıkmadan
zamanında teslimi
kolaylaştırıyoruz.
FabricAir® çözümleri geleneksel metal çözümleriyle
karşılaştırıldığında toplam montaj maliyetlerinde
%30 ile %70 arasında maliyet tasarrufu sağlarken
kompakt ve zamanında teslimat imkanı sunar.
Sunduğumuz çözümler kolay ve sezgisel montaj
imkanı sunarken, gerektiğinde yardım alabilme
şansınız sadece bir telefon görüşmesi uzağınızda.
1.

Kolay montaj

2.

Toplam montaj maliyetlerinde %70’e varan
tasarruf

3.

Sektördeki en kısa teslim süresi

4.

Özel alet gerektirmez

5.

Üzerinde sezgisel çalışabilme imkanı

6.

İsteğe bağlı süpervizörlük servisi

Montaj kolaylığı, sahip olunan teknolojinin bir özelliği olup mühendisliğe iyi bir katma değer sağlar.

Cereyansız doğru hava dağıtımı, hastalıktan kaynaklanan izinleri azaltır ve konforu artırır. Bina ve ekipmanların
dayanıklılıkları üzerinde olumlu etkiye sahip olup yoğuşmayı ortadan kaldırarak rutubeti ve küf oluşumunu önler.

Mükemmel iç ortam
deneyiminin tadını çıkarın
Hava dağıtımı, işlevsel, sağlıklı ve konforlu iç ortamlar
için büyük önem arz eder. Bina sahipleri ve ortamda
bulunan kişiler aşağıdaki imkanlardan faydalanırlar:
1. Emsalsiz teknik performans
2. Cereyansız hava dağıtımı ve en yüksek seviyede
ortam konforu
3. Düşük enerji tüketim faturaları — %40’a varan
tasarruf
4. Estetik çözümler
5. Minimum bakım
6. Toplam montaj maliyetlerinde %70’e varan tasarruf
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Tüm hakları FabricAir®‘e aittir, 2019.
Son sürüm www.fabricair.com adresinden indirilebilir.
Baskı hatalarından ya da üzerinde değişiklik yapılan
veya üretimine son verilen ürünlerden ötürü sorumlu
tutulamayacağımızı belirtiriz.
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