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przykład zakup nagrzewnicy powietrza+kurtyny powietrza
zakup kurtyno-nagrzewnicy ELiS DUO OSZCZĘDNOŚCI1 * 2 050 + 3 490 = 5 540

3 980 PLN 1 560 PLN
OSZCZĘDNOŚCI

2 ** 2 050 + 2 790 = 4 840
3 980 PLN 860 PLN

OSZCZĘDNOŚCI

NEWS

Skontaktuj się z działem handlowym 58 669 82 20 lub wyślij zapytanie na adres: info@flowair.pl

Dowiedz się więcej na www.kurtyny.pl

Dział handlowy 
skieruje Cię 
do najbliższego 
punktu sprzedaży 
w Twojej okolicy.

Na miejscu profesjonalna kadra techniczna pomoże Ci w doborze urządzeń, aby jak najlepiej dopasować urządzenia do Twoich potrzeb. W tym celu przygotuj informacje dotyczące obiektu (lokalizacja, kubatura obiektu, 
rodzaj izolacji, rozmiary otworu drzwiowego).

Dzięki kurtynie powietrznej można zaoszczędzić nawet do 70% wydatków na ogrzewanie 
w przeciągu całego roku. Jest to związane ze znacznym ograniczeniem strat ciepła.

Oszczędności z ELiS DUO

* przyjęto orientacyjne ceny za nagrzewnice LEO FB 15M i kurtyny ELiS R1-W-100/AF
** przyjęto orientacyjne ceny za nagrzewnice LEO FB 15M i kurtyny ELiS T2-W-100/AF

Dla najbardziej wymagających i poszukujących niebanalnych rozwiązań klientów proponujemy usługę 

PERSONALIZACJI naszych produktów. Dzięki niej mogą Państwo zamówić kurtyno-nagrzewnicę o unikatowym wzorze 

lub w dowolnym kolorze z palety RAL.

Personalizacja

Zamówienie i kontakt
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Czy tak wygląda
Twój pracownik?

intelligent air flow

Do Państwowej Inspekcji Pracy wpływa od klientów coraz więcej skarg dotyczących niskiej temperatury w sklepie!

NEWSWydanie 1  |  wrzesień 2012 r.

 …Gdy na dworze jest bardzo zimno, wchodzi się do sklepu z myślą, że cho-ciaż tam zazna się odrobinę ciepła. Jed-nak odkąd pamiętam w sklepach zawsze było przejmująco zimno. Współczuję kobietom, które muszą pracować w ta-kim chłodzie…  
źródło: Kociewiak.pl styczeń 2012

 …Mnie to nie przeszkadza – ja wchodzę do środka robię zakupy i po 15 minutach wychodzę. Szkoda mi tylko pracowników, którzy pracują tam od rana do wieczora…  

źródło: Gazeta.pl 
luty 2012

 …Ostatnio zaniepokoił mnie fakt, że pracownicy jednej z sieci skle-pów strasznie marzną podczas pracy. W sklepach temperatura jest o wiele niższa niż na dworze…  
źródło: Wirtualne Kociewie, luty 2012
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ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 

INFRASTRUKTURY z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich 

usytuowanie Rozdział 2 § 63 nałożyło 

obowiązek zastosowania ochrony 

wejścia m.in za pomocą kurtyny 

powietrznej. 

ELiS DUO jest urządzeniem 

zapewniającym barierę powietrzną 

w płaszczyźnie otworu drzwiowego, 

a także podstawowym lub dodatkowym 

źródłem ciepła dla ogrzewanego 

pomieszczenia.

Łącząc funkcję kurtyny i nagrzewnicy 

w jedno, otrzymaliśmy kompaktowe 

urządzenie zapewniające kompleksowy 

system ogrzewania dla różnego 

rodzaju obiektów. Rozwiązanie to 

znacznie obniża koszta związane 

z instalacją, a także montażem. 

Zastosowanie kurtyno-nagrzewnicy 

pozwala zabezpieczyć pomieszczenie 

przed napływem zimnego powietrza 

z zewnątrz w okresie zimowym, 

jak również przed dostawaniem się 

ciepłego powietrza do klimatyzowanego 

pomieszczenia latem. Strumień 

powietrza wytwarzany przez ELiS DUO 

jest na tyle skuteczny, że zatrzymuje 

również zanieczyszczenia w postaci 

kurzu, pyłu i dymu. Regulowana 

kratka wylotowa pozwala dobrać 

odpowiedni kąt strumienia powietrza, 

tak aby bariera była jak najbardziej 

efektywna. Z kolei strumień powietrza 

wydobywającego się z części 

nagrzewnicy ogrzewa pomieszczenie. 

Zadanie ułatwiają regulowane żaluzje, 

które pozwalają na skierowanie 

ciepłego powietrza w głąb obiektu. 

Nad całością czuwa zaawansowana 

automatyka odpowiednio sterująca 

pracą elementów wykonawczych 

systemu.

Mamy dla Ciebie 
rozwiązanie!

NEWS

ELiS DUO – jedyne urządzenie na rynku łączące 

funkcje nagrzewnicy i kurtyny powietrznej!

1. 2.

1. strumień kurtyny powietrznej

2.  strumień nagrzewnicy* 
* nagrzewnica jest alternatywnym rozwiązaniem dla tradycyjnych grzejników+
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Małe obiekty
Kurtyno-nagrzewnica ELiS DUO 

jest idealnym rozwiązaniem 

do tego typu obiektów*. Pozwala na 

zastosowanie jednego urządzenia 

do ogrzania pomieszczenia i zara-

zem zapewnia barierę powietrzną 

drzwi.

*  zalecane dla obiektów w których zapotrzebowa-

nie na moc grzewczą wynosi co najmniej 2kW.

Duże obiekty
W dużych obiektach użyteczności 

publicznej zastosowanie kurtyno-

-nagrzewnicy ma również swoje 

uzasadnienie. Urządzenie oprócz 

efektywnej bariery powietrznej  

pozwala na wspomaganie istnieją-

cego systemu grzewczego oraz za-

pewnienie odpowiedniego rozkładu 

temperatury w pomieszczeniu.

Średnie obiekty
Kasy znajdują się niedaleko drzwi 

wejściowych, a osoby pracujące 

w tym miejscu odczuwają znaczny 

dyskomfort cieplny. 

Dzięki ELiS DUO zapewniamy 

komfort w całym pomieszczeniu.

Przykłady zastosowania 
kurtyno–nagrzewnicy ELiS DUO

NEWS

BMS
Możliwość podłączenia pod zintegrowany 

system zarządzania budynkiem.

Ogrzewanie
ELiS DUO wspomaga istniejący

w obiekcie system ogrzewania.

Ogrzanie strefy przydrzwiowej

Pozwala na wyrównanie gradientu temperatury w pomieszczeniu 

i tym samym zapewnia komfort osobom w nim przebywającym.

Miejsce
Zamiast nagrzewnicy można postawić 

dodatkowy regał z produktami.

Ogrzanie strefy kas
Ogrzanie miejsc  
w pobliżu drzwi.

Tylko jedno urządzenie
Jedno urządzenie ELiS DUO 

może zastąpić wszystkie 

pozostałe urządzenia grzewcze 

w pomieszczeniu.

Tylko jedna instalacja
Zakup i montaż kurtyno-nagrzewnicy ELiS 

DUO, zamiast dwóch osobnych urządzeń 

i doprowadzenia do nich oddzielnych 

instalacji, to przede wszystkim oszczędność 

pieniędzy. 

Miejsce
Zamiast grzejnika można 

postawić dodatkowy regał 

z produktami.

Dowiedz się więcej na www.kurtyny.pl


