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Tłumiki akustyczne okrągłe rdzeniowe TA-OR
Tłumiki akustyczne okrągłe rdzeniowe przeznaczone są do tłumienia hałasu 
w instalacjach kanałów wentylacji i klimatyzacji. Obudowa wykonana jest 
z blachy stalowej ocynkowanej. Standardowo wykonywane jest połączenie bez-
kołnierzowe z końcami kanału o wymiarze nypla. Wewnątrz obudowy znajduje 
się wkład dźwiękochłonny - wełna mineralna z welonem szklanym osłonięta 
od wewnątrz perforowaną blachą stalową ocynkowaną oraz rdzeń wykonany 
z perforowanej blachy stalowej ocynkowanej wypełniony wełną mineralną.

Rura spiralnie zwijana RZ 
Kanały wentylacyjne o przekroju okrągłym, zwijane z blachy stalowej 
ocynkowanej w klasie Z200-275g/m2. Standardowa długość kanału 
wynosi 2m. Na życzenie wykonujemy rury o dowolnej długości 
nie przekraczającej 6m. Na zamówienie rury spiralnie zwijane RZ 
produkujemy z niestandardowej grubości blachy.

Firma Airwent-System prowadzi działalność produkcyjno-handlową w zakresie produkcji i dystrybucji 
kompleksowych systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Jesteśmy w branży od 2010 roku, a w naszej 
kadrze są ludzie, którzy posiadają kilkunastoletnie doświadczenie i wysokie kwalifikacje. 

Round duct silencer TA-O/TA-OR
Silencers TA-OR with inner core are intended to dampen the noise in ventilation 
ducts and air conditioning installations. The casing is made of galvanized 
steel sheet. Within our standards the connection type is flange coupling 
with duct endings adjusted in size to the fitting. Inside the casing there is a 
sound-absorbent filling – rock wool with a glass veil covered with perforated 
zinc coated sheet metal from within as well as the core made of perforated 
galvanized steel sheet filled with rock wool.

Cylindrical wind-driven roof vent

RZ spiral wound duct 
Ventilation ducts and fittings of a round dimension, wound from 
galvanized steel sheet weight of Z200-275g/m2. The standard 
length of a duct is 2 running metres, ducts of any length 
(max. 6 running metres) are available on request . There is 
a possibility of manufacturing ducts out of non-standard steel 
sheet thickness.

Airwent-System is a service and trading company operating in ventilation sector. We provide production 
and distribution of the complex ventilation and air-conditioning systems for industrial and commercial use. 
Airwent-System was established in 2010, therefore we have vast experience in ventilation industry. Our highly 
qualified team consists of professionals with long-time experience.

HALA PRODUKCYJNA 
Posiadamy niezbędny park maszynowy potrzebny do produkcji wszystkich 
części z naszej oferty. Nasz park maszynowy oparty jest na maszynach 
czołowych producentów z takich krajów jak Szwajcaria czy Niemcy 
i w połączeniu z wykwalifikowaną grupą pracowników zapewnia produkt 
na wysokim poziomie jakości. Jakość produktów, które oferujemy, cieszy się 
dużym uznaniem wśród klientów krajowych i zagranicznych.

PRODUCTION HALL 
We possess indispensable machinery park essential for producing high 
quality parts available in our portfolio. Our machinery park consists of 
machines made by leading producers from countries such as Switzerland 
and Germany. All the above in connection with qualified staff ensure top 
quality of our elements. We guarantee a high level of flair for all our products 
which have been acclaimed not only by domestic but also external clients.

Kanały wentylacyjne i kształtki prostokątne typ AI 
Kanały i kształtki wentylacyjne o przekroju prostokątnym 
wykonywane są z blachy ocynkowanej DX51D+275 
MA-C(DIN1032+). Wykonanie zgodne z normą 
PN-EN1505:2001 w klasach szczelności A, B, C i D.

Rectangular ventilation ducts and fittings of an AI type 
Ventilation ducts and fittings of a rectangular 
dimension, made of DX51 galvanized metal sheet weight 
of Z 275g/m2. Ducts and fittings are manufactured 
according to Construction Standards in Ventilation and 
Air Conditioning: PN-EN 1505:2001 and workmanship 
standard: tightness rate N and S.

Wywietrzak cylindryczny
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Jako producent kanałów wentylacyjnych specjalizujemy się 
w produkcji prefabrykatów o przekroju prostokątnym i kołowym. 

Wykonujemy nie tylko elementy z naszej bogatej oferty, ale także 
części o dowolnych wymiarach. Na zamówienie klienta wykonujemy 
części według specyfikacji na podstawie rysunków projektowych.

Nasi przedstawiciele handlowi nie tylko zaproponują Państwu atrakcyjną 
ofertę cenową, ale również pomogą w doborze odpowiednich rozwiązań 
technicznych i sprawnie pokierują logistyką. 

W naszej ofercie znajduje się szeroki wachlarz produktów 
obejmujący:

• kanały i kształtki o przekroju okrągłym 
• kanały i kształtki o przekroju prostokątnym (ze stali 

ocynkowanej, nierdzewnej i kwasoodpornej, a także 
kanały do systemów oddymiających zgodne z normą: 
PN-EN 1366-9)

• wentylatory
• wszelkie akcesoria montażowe
• klapy i zabezpieczenia przeciwpożarowe
• króćce elastyczne
• zawory
• anemostaty
• kratki wentylacyjne itp. 

Airwent’s wide range of products consists of:

• round ventilation ducts and fittings
• rectangular ventilation ducts and fittings (made of 

galvanized, stainless, acidproof steel, and also ducts 
for smoke extraction systems compatible with PN-EN 
1366-9 standards)

• fans
• various installation accessories
• ventilation caps and fire dampers
• amplers, flexible connections
• valves
• diffusers
• ventilation grilles, etc.

As a  ventilation ducts manufacturer we specialise in producing 
rectangular and round ventilation prefabricated units.

We not only produce elements available in our wide range of 
products but also manufacture custom-made parts on request. 
On client’s order and basing on technical sections we create 
components that meet all the required specifications.

Our sales representatives will not only offer you the most attractive 
price quote but also keenly help with choosing appropriate technical 
and logistics solutions.


