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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. 

Runde Schalldämpfer mit Kern TA-OR
Runde Schalldämpfer mit Kern sind konzipiert, um Lärm in Lüftungs- und 
Klimaanlagen zu unterdrücken. Das Gehäuse besteht aus verzinktem Stahlblech. 
Standardmäßig wird eine flanschlose Verbindung zu den Enden des Kanals 
mit den Abmessungen des Nippels  hergestellt. Im Inneren des Gehäuses ist 
eine Lärmschutzeinlage aus Mineralwolle mit Glasgewebe, die von innen 
mit perforiertem verzinktem Stahlblech bedeckt ist, während der Kern aus 
perforiertem verzinktem Stahlblech hergestellt und mit Mineralwolle gefüllt ist.

Zylindrischer Ventilator

Rohr spiral gewickelt RZ 
Lüftungskanäle mit einem runden Querschnitt, aus verzinktem 
Stahl in der Klasse Z200-275g/m2. Die Standardlänge des Kanals 
beträgt 2m. Auf Wunsch stellen wir Rohre mit beliebiger Länge von 
bis zu 6 m her. Auf Wunsch stellen wird spiral gewickelte Rohre RZ 
mit kundenspezifischen Blechstärken her.

Das Unternehmen Airwent-Systems betreibt die Herstellung und den Handel im Bereich der Herstellung und 
des Vertrieb von komplexen Lüftungs- und Klimaanlagen. Wir sind im Geschäft seit 2010. Unsere Mitarbeiter 
verfügen über langjährige Erfahrungen und hohe Qualifikationen.

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.

PRODUKTIONSHALLE
Wir verfügen über die notwendigen Maschinen für die Produktion aller 
Teile unseres Angebots. Unser Maschinenpark basiert auf Maschinen von 
führenden Herstellern aus Ländern wie der Schweiz oder Deutschland und 
in Verbindung mit einer qualifizierten Gruppe von Mitarbeitern sorgt für 
eine hohe Produktqualität. Die Qualität der von uns angebotenen Produkte 
genießt hohes Ansehen bei den Kunden im In- und Ausland.

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.

Lüftungskanäle und rechteckige Formteile Typ AI
Lüftungskanäle und Armaturen mit rechteckigem 
Querschnitt werden aus verzinktem Stahl DX51D+275 
MA-C(DIN1032+) in Übereinstimmung mit den Standard 
PN-EN1505:2001 in den Dichtheitsklassen A, B, C und D 
hergestellt.

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. 

Wir bieten eine breite Palette von Produkten, darunter:

• Kanäle und Formteile mit rundem Querschnitt 
• Kanäle und Formteile mit rechteckigem Querschnitt 

(aus verzinktem Stahl, Edelstahl und säurefestem 
Stahl, sowie Kanäle für Rauchabzugsanlagen nach 
PN-EN 1366-9)

• Ventilatoren 
• Montagezubehör aller Art
• Klappen und Brandschutz
• flexible Anschlüsse
• Ventile
• Diffusoren
• Lüftungsgitter usw. 

Als Hersteller von Lüftungskanälen sind auf die Herstellung von 
Fertigteilen mit rechteckigem und kreisförmigem Querschnitt 
spezialisiert. 

Wir stellen nicht nur Teile aus unserem umfangreichen Sortiment, 
sondern auch Teile jeder Größe her. Auf Wunsch produzieren 
wir Teile nach den Spezifikationen auf der Grundlage von 
Konstruktionsplänen. 

Unsere Vertriebsmitarbeiter werden für Sie nicht nur attraktives 
Preisangebot unterbreiten, sondern auch bei der Auswahl der 
geeigneten technischen Lösungen helfen und die Logistik effizient 
führen.


