ODKRYJ PRZEWAGĘ
W BIZNESIE
z rozwiązaniami

FLOWAIR

KIM JESTEŚMY?
TOŻSAMOŚĆ TWÓRCY

JESTEŚMY DUMNI
Z NASZYCH TECHNOLOGII

Firma FLOWAIR od niemal 20 lat wdraża skuteczne rozwiązania z branży HVAC w obiektach przemysłowych,

Wiemy, że na sukces produktu składa się wiele czynników. Dlatego angażujemy specjalistów z wielu dziedzin

magazynach i budynkach użyteczności publicznej. Nasza firma opiera się wyłącznie na polskim kapitale.

– inżynierów, automatyków, projektantów wzornictwa przemysłowego. Dzięki temu możemy dostarczyć

Jesteśmy związani z Pomorzem. To tutaj ulokowane są główna siedziba firmy i zakłady produkcyjne. Aktywnie

naszym klientom wyjątkowe rozwiązania. Prezentujemy innowacyjne rozwiązania w branży HVAC. Opracowany

działamy na terenie całej Polski – założyliśmy regionalne biura sprzedaży w Krakowie i Bielsku Białej.

przez nas zintegrowany SYSTEM FLOWAIR wielokrotnie zdobywał prestiżowe nagrody i wyróżnienia

Wdrażamy nasze rozwiązania na całym świecie. Już dzisiaj firma FLOWAIR jest silną i rozpoznawalną marką

w branżowych konkursach. Z naszej strony gwarantujemy klientom kompleksową opiekę na etapie

w 42 krajach Europy i Azji!

sprzedażowym i posprzedażowym. Szanujemy czas, który poświęcili na zapoznanie się z naszą ofertą.
Chcemy im dać to, co najlepsze!

•

wentylacja bezkanałowa

DLACZEGO NASZE ROZWIĄZANIA TO DOBRY WYBÓR
DLA WYKONAWCY?
SYSTEM FLOWAIR to doskonały i przemyślany system automatyki, który jest uzupełnieniem każdego budynku
średnio- i wielkokubaturowego. W zależności od potrzeb możesz skonfigurować swój SYSTEM FLOWAIR

•

ogrzewanie powietrzne

•

kurtyny powietrzne

•

urządzenia typu rooftop
-chłodzenie

i wybrać interesujące Cię urządzenia.
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SYSTEM FLOWAIR - PROSTOTA I OSZCZĘDNOŚĆ
Nowoczesne i energooszczędne rozwiązania

Każdy element systemu możesz połączyć w spójną sieć sterowaną z jednego miejsca w budynku. Koniec

z zakresu ogrzewania, wentylacji i chłodzenia

z układaniem setek metrów przewodów elektrycznych, instalacją ogromnych ilości kanałów wentylacyjnych

dla obiektów średnio i wielkokubaturowych.

i nieustannymi kontrolami stanu poszczególnych urządzeń!

Hala magazynowa w Nidzicy

CO ZYSKASZ, PROJEKTUJĄC
BUDYNEK Z FLOWAIR?
FLOWAIR zapewnia Ci swobodę, o której zawsze marzyłeś. Nasz SYSTEM
jest przyjazny w obsłudze i nie wymaga dodatkowego programowania całej sieci.
Projektuj budynek tak, jak chcesz!

KOMPLEKSOWĄ USŁUGĘ
Firmom, które z nami współpracują, zapewniamy kompleksową pomoc
– od sporządzenia projektu, po jego realizację. Gwarantujemy:
•

Pomoc w doborze urządzeń,

•

konsultacje techniczne,

•

szkolenie pracowników,

•

nadzór nad uruchomieniem systemu,

•

wsparcie serwisowe.

TECHNOLOGIĘ, KTÓRĄ
ZAINSTALUJESZ BEZ PROBLEMU
Dbamy

o

maksymalną

funkcjonalność

i

ergonomię

naszych

urządzeń.

Chcemy, aby zapewniały wygodę i komfort użytkowania, dlatego wiele z nich
opiera się na technologii Plug&Play. Wystarczy, że je podłączysz i… gotowe.
Zero programowania i uciążliwej instalacji!

INSTALACJĘ HVAC BEZPIECZNĄ
DLA ŚRODOWISKA
Bierzemy na siebie odpowiedzialność za środowisko. Dzięki zastosowaniu
inteligentnych technologii nasze instalacje HVAC są energooszczędne, a mniejsze
zużycie energii sprzyja ochronie klimatu.

JEDNOSTKA GRZEWCZO WENTYLACYJNA OXeN
•

PLUG & PLAY - urządzenie gotowe do pracy

•

Bezkanałowa wentylacja z odzyskiem ciepła

•

2 w1 - wentylacja i ogrzewanie w jednej obudowie

ERP
2021

EU

Ekoprojekt

OSZCZĘDNOŚĆ CZASU
Wszystkie produkty wykonujemy w Polsce, a logistykę opieramy na sprawdzonych
łańcuchach dostaw. Dla Ciebie oznacza to krótszy czas dostawy i szybsze ukończenie
budowy. Z nami zharmonizujesz swój kalendarz robót i precyzyjnie zaplanujesz
wszystkie etapy prac. Elastycznie dostosujemy dostawę urządzeń na obiekt zgodnie
z Twoimi preferencjami.

WSPÓŁPRACĘ Z DOŚWIADCZONYM
PARTNEREM BIZNESOWYM
Mamy wieloletnie doświadczenie w projektowaniu instalacji HVAC. Braliśmy udział
zarówno w realizacji niewielkich obiektów budowlanych, jak i dużych kompleksów
przemysłowych. W ten sposób zyskaliśmy zaufanie wielu firm z branży budowlanej
oraz deweloperskiej. Nasz zespół zna się na tym co robi!

Ponad 8 000 zrealizowanych projektów!

Hala produkcyjna w Oleśnicy

WSPÓŁPRACA Z FLOWAIR SIĘ OPŁACA

DLACZEGO WYBIERAJĄ NAS INWESTORZY?

Chcemy, aby nasi klienci widzieli we FLOWAIR zaufaną markę,

Wybór SYSTEMU FLOWAIR to dla inwestorów nie tylko wygoda i funkcjonalność,

która dba o ich potrzeby i dostarcza dokładnie to, czego potrzebują

ale przede wszystkim duża oszczędność.

Zaopiekujemy się Tobą i Twoją realizacją!

Co dokładnie zyskują inwestorzy?

JESTEŚMY DLA CIEBIE

1. NIŻSZE KOSZTY EKSPLOATACJI BUDYNKU

Wspieramy naszych partnerów na każdym etapie – od zakupu przez montaż

Możliwość personalizacji ustawień każdego z urządzeń z osobna oznacza w praktyce

i wdrożenie aż po serwis. Oferujemy fachowe doradztwo techniczne przy doborze

mniejsze

instalacji.

SYSTEMU FLOWAIR, pozwala ustawić dokładnie takie warunki, jakie są potrzebne

zużycie

energii

i

niższe

rachunki.

Sterownik

T-box,

stanowiący

serce

do komfortowej pracy lub zabezpieczenia towarów.

ZYSKAJ PRZEWAGĘ
Stosując inteligentne rozwiązania FLOWAIR zapewniasz swoim klientom prostą
i intuicyjną obsługę urządzeń wentylacyjno-grzewczych w obrębie obiektu.
Otrzymują od Ciebie bezawaryjną pracę poszczególnych urządzeń, a przede
wszystkim niskie koszty użytkowania budynków.

2. MAKSYMALNA BEZOBSŁUGOWOŚĆ
Połączenie urządzeń grzewczo-wentylacyjnych zamontowanych w obrębie danego obiektu
w jeden, wspólnie sterowany ekosystem powoduje, że inwestorzy mają pewność optymalnych
parametrów pracy bez konieczności ciągłego doglądania urządzeń. Mogą zająć się tym na czym
znają się najlepiej - prowadzeniem biznesu.

3. WYSOKA EFEKTYWNOŚĆ
INTELIGENTNIE ZNACZY PROSTO
Wybierając FLOWAIR zyskujesz pewność prostoty montażu. Dzięki zastosowaniu
cyfrowych protokołów komunikacji wszystkie urządzenia w obrębie obiektu
sterowane są za pośrednictwem tylko jednego przewodu elektrycznego.

Wszystkie

urządzenia

są

projektowane

w

taki

sposób,

aby

zapewnić

zgodność

parametrów technicznych z wymaganiami przepisów środowiskowych. Dotyczy to
nie tylko legislacji krajowej, ale też unijnej. Nasze urządzenia spełniają wymagania
dyrektywy

ErP

(ekoprojekt)

określającej

a wszystko to w trosce o energooszczędność.

sprawność

poszczególnych

urządzeń,

WSPARCIE HANDLOWE
1. Szymon Tokarz

4. Jarosław Kwiatkowski

7. Dariusz Załuski

szymon.tokarz@flowair.pl

jaroslaw.kwiatkowski@flowair.pl

dariusz.zaluski@flowair.pl

+48 572 986 979

+48 513 046 677

+48 603 920 840

2. Anita Rybicka

5. Robert Górecki

8. Maciej Gawliński

anita.rybicka@flowair.pl

robert.gorecki@flowair.pl

maciej.gawlinski@flowair.pl

+48 514 339 853

+48 509 396 700

+48 881 445 503

3. Andrzej Domian

6. Maciej Midura

9. Kamil Miazga

andrzej.domian@flowair.pl

maciej.midura@flowair.pl

kamil.miazga@flowair.pl

+48 510 086 994

+48 609 222 669

+48 517 228 278

SEGRO Business Park Łódź

ul. Chwaszczyńska 135
81-571 Gdynia
www.flowair.com

