
PRZEGLĄD OFERTY FIRMY



FIRMA SCROL

Kim jesteśmy i co robimy?
Jako SCROL od 2004 roku działamy w branży HVACR - zajmujemy się profesjonalnym zaopatrzeniem polskiego 
i zagranicznego rynku wentylacji, klimatyzacji i chłodnictwa. Oferujemy sprzedaż hurtową na atrakcyjnych warunkach, 
zapewniamy szeroki zakres oferty, profesjonalne doradztwo techniczne i kompleksowe zaopatrzenie inwestycji. 
Prowadzimy bezpośrednią dystrybucję uznanych producentów oraz produkujemy własną galanterię wentylacyjną. 
Stawiamy na praktyczną wiedzę i umiejętności naszych ludzi - trzonem naszej firmy jest kadra doświadczonych i 
wykwalifikowanych specjalistów, którzy dobrze znają tą branżę.

Dlaczego akurat my?
Przede wszystkim kompleksowa obsługa - produkcja, sprzedaż, dystrybucja i dostęp do fachowej kadry inżynierów 
pod jednym adresem. Naszą obsługę świetnie uzupełnia bardzo szeroka oferta produktowa, przedstawiciele w całej 
Polsce oraz zawsze konkurencyjne ceny (i system rabatów). Znajdziesz u nas wszystko, co potrzebne jest do 
wykonania instalacji wentylacyjno-klimatyzacyjnej - od urządzeń po elementy montażowe. Dbamy o wysoką jakość 
i uznane standardy - wszystkie produkty i urządzenia, które proponujemy, są testowane, posiadają wszelkie 
wymagane certyfikaty oraz objęte są gwarancją. Nad procesami czuwają systemy informatyczne. Dzięki dużemu 
doświadczeniu w zaopatrywaniu inwestycji w urządzenia i elementy wentylacyjne, jesteśmy w stanie sprostać nawet 
najbardziej trudnym i wymagającym wyzwaniom, a bezpośrednia dystrybucja i własna produkcja pozwala nam na 
bardzo konkurencyjne ceny.

Twój świat
      w dobrym klimacie...

Naszą pozycję na Polskim rynku 
poświadczają liczne tytuły zdobyte 

podczas wieloletniej aktywności na rynku.

ROZWIĄZANIA HVACR
nAGREGATY CHŁODNICZE

nKLIMAKONWEKTORY

nKLIMATYZACJA KOMFORTU

nWENTYLATORY

nWENTYLACJA

nSYSTEMY ODDYMIANIA

nGALANTERIA WENTYLACYJNA

nAKCESORIA WENTYLACYJNE I KLIMATYZACYJNE



www.scrol.pl

NASZE MOŻLIWOŚCI PRODUKCYJNE

Posiadamy własną produkcję w Polsce (w nowo wybudowanej siedzibie), dzięki 
czemu jesteśmy w stanie oferować standardowe i nietypowe elementy (nawet dużych 
rozmiarów) w krótkich terminach i atrakcyjnych cenach. 

Nasze procesy biznesowe zarządzane są poprzez zintegrowany system 
informatyczny klasy ERP, monitorujący sprzedaż od etapu zapytania Klienta, poprzez 
zamówienie i produkcję, aż po logistykę. Wychodząc naprzeciw nadchodzącym 
potrzebom, stale rozbudowujemy aktualny park maszyn produkcyjnych i rozwijamy 
umiejętności pracowników, co pozwala sprostać wysokim wymaganiom naszych 
Klientów – obecnych jak i przyszłych. 

Niniejszy folder przedstawia jedynie skrócony i wybrany przegląd naszej oferty. 
W przypadku zainteresowania lub chęci poznania pełnej gamy oferowanych urządzeń 
i elementów - nasi inżynierowie zawsze służą wszelką niezbędną pomocą. 



ELEMENTY WENTYLACYJNE

Wykonamy każdy element z szerokiego zakresu galanterii wentylacyjnej, w każdym wymiarze.
Pracujemy z blachą ocynkowaną, aluminium i stalą nierdzewną. Produkujemy skrzynki rozprężne, podstawy dachowe i cokoły, czerpnie/wyrzutnie 
dachowe i ścienne oraz przepustnice. Specjalizujemy się w produkcji tłumików dźwięku stosowanych w systemach wentylacyjnych (zarówno 
okrągłych jak i prostokątnych). Dzięki zastosowaniu materiałów dźwiękochłonnych od dużej gęstości, nasze wyroby charakteryzują się jednymi 
z najlepszych współczynników tłumienia dostępnych na rynku. Produkujemy także elementy nietypowe pod zamówienie klienta.

ANEMOSTATY, NAWIEWNIKI I DYSZE
DALEKIEGO ZASIĘGU

PJP, PWA
PRZEPUSTNICE PROSTOKĄTNE JEDNO- 
I WIELOPŁASZCZYZNOWE

Wysoką jakość produkowanych elementów potwierdzają spełniane normy, m.in.:
Rblacha stalowa ocynkowana DX51D+Z275MA-C (DIN 10327);
Rstopień ciśnienia 1-4 według norm DIN 24 190 i DIN 24 191;
Robmiar kanałów i kształtek według normy DIN 18379;
Rszczelność kanałów prostokątnych według normy PN-EN1507;
Rtłumiki spełniające wytyczne normy DIN 24192 i DIN 24190;
Rprzepustnice regulacyjne i zamykające spełniające wytyczne normy PN-EN 1751;
Rszczelność kanałów okrągłych według normy PN-EN 12237;

Nowoczesna technologia wykonania.
W produkcji korzystamy z najlepszych dostępnych rozwiązań technicznych. Jako nieliczni producenci na 
rynku stosujemy metodę lutospawania elementów ocynkowanych (np. przy produkcji podstaw 
dachowych), dzięki czemu uzyskujemy bardzo wysoką jakością połączeń oraz szczelność, bez 
niebezpieczeństwa uszkodzenia powłoki ocynku.

KONTROLOWANA JAKOŚĆ PRODUKCJI

Produkcja
przyjazna środowisku

Procesy kontrolowane
komputerowo

Odpowiednia
certyfikacja
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SANO / SHB40
SKRZYNKI ROZPRĘŻNE DO ANEMOSTATÓW

KPO...
KLAPY PRZECIWPOŻAROWE ODCINAJĄCE

TOP
TŁUMIK AKUSTYCZNY OKRĄGŁY

TAP
TŁUMIK AKUSTYCZNY PŁYTOWY

CSO
CZERPNIA/WYRZUTNIA PROSTOKĄTNA

CDO
CZERPNIA DACHOWA OKRĄGŁA

WDC
WYWIETRZAK DACHOWY CYLINDRYCZNY

CD...
COKÓŁ DACHOWY

PB...
PODSTAWA DACHOWA TYPU B

PDA
PODSTAWA DACHOWA TYPU A

KPR
KANAŁY I KSZTAŁTKI PROSTOKĄTNE

OKRĄGŁE ELEMENTY WENTYLACYJNE



URZĄDZENIA ROOFTOP

Proponujemy stosowanie Rooftopów wyposażonych w moduł freecooling, układ odzysku ciepła i asymetryczne obiegi chłodnicze. Opcje te 
gwarantują pracę urządzeń zgodną z naszą polityką oszczędzania energii. Stosując je nie tylko będziesz się przyczyniał  do kształtowania naszej 
przyszłości,  ale będziesz również zużywać mniej energii. Liczymy na Twój wkład w  nasz  projekt nastawiony na energooszczędność i ochronę 
środowiska. Posiadamy szeroką gamę produktów w zakresie wydajności chłodniczej od  7 do 350kW. 

CHARAKTERYSTYKA
n

ns
nchłodzone powietrzem
nchłodzone wodą
nwersja tylko chłodząca
npompa ciepła
nnagrzewnica gazowa
nnagrzewnica wodna
nnagrzewnica  elektryczna
ntermodynamiczny odzysk ciepła
npłytowy wymiennik odzysku ciepła
nobrotowy wymiennik odzysku ciepła
nasymetryczny obieg chłodniczy
nekonomizer i freecooling
npanel zdalnego sterowania
nw pełni automatyczny tryb
nobudowa jednostki  wykonana 

z podwójnych izolowanych paneli

czynnik chłodniczy R 410A
prężarki spiralne

OPCJE
nMożliwość pracy z wykorzystaniem 100% świeżego powietrza
nKontrola temperatury, wilgotności i jakości powietrza 

wewnętrznego
nAutomatyczne ustawianie ilości świeżego powietrza, 

wykorzystywanego przez urządzenie
nModele z odzyskiem ciepła, z płytowym lub obrotowym 

wymiennikiem ciepła
nZmienny przepływ powietrza
nElektroniczne zawory rozprężne
nTermiczny lub entalpowy freecooling
nMożliwość podłączenia do systemu zarządzania budynkiem
nNagrzewnica elektryczna, nagrzewnica wodna, pompa ciepła lub 

nagrzewnica elektryczna typu kasetonowego
n3 stopnie filtracji (G4 + F7 + F9)
nModele ze skraplaczami chłodzonymi wodą
nUrządzenia wykorzystywane w klimatyzacji precyzyjnej (+/- 1 C 

DB, + / - 2-5% RH)
nUrządzenia typu split
nElastyczność dla projektów specjalnych
nModele emitujące niski poziom hałasu
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AGREGATY CHŁODNICZE

KLIMAKONWEKTORY

Oferujemy agregaty wody lodowej (chłodzone powietrzem lub wodą), agregaty skraplające, jednostki wielofunkcyjne (jednoczesne chłodzenie 
i praca w trybie odzysku ciepła), jednostki parownikowe, wentylatorowe chłodnice wody oraz zdalne skraplacze. Urządzenia do montażu 
zewnętrznego, dostępne w małych rozmiarach. Szeroka gama możliwych konfiguracji, w tym pod indywidualne wymagania Klienta.

Oferujemy klimakonwektory uniwersalne (również w wykonaniu z niską obudową), kasetonowe oraz kanałowe (średniego i wysokiego ciśnienia). 
Wszystkie sprzedawane przez nas klimakonwektory posiadają certyfikat EUROVENT. Sprzedajemy również urządzenia w wykonaniu morskim, 
z certyfikatem RINA.

Modele uniwersalne kompaktowe
§niska obudowa
§wykonania 2 lub 4-rurowe
§moc grzewcza 2260-13220W
§moc chłodnicza 1050-7060W

Modele kasetonowe
§niska emisja hałasu
§łatwa instalacja i konserwacja
§wykonanie 2 lub 4-rurowe
§2, 3 lub 4-rzędowe wymienniki
§moc grzewcza 2590-22450W
§moc chłodnicza 1060-11170W

Modele kanałowe
§wysokiego ciśnienia
§wykonanie 2 i 4-rurowe
§3 lub 4-rzędowe wymienniki
§moc grzewcza 2420-60780W
§moc chłodnicza 1070-29740W

Modele uniwersalne ścienne
§duży zakres mocy do wyboru
§nowoczesny design
§niska emisja hałasu
§moc grzewcza 1910-21260W
§moc chłodnicza 800-10000W

Agregaty wody lodowej i skraplające 
chłodzone powietrzem. Dostępne w wersji 
pompy ciepła.
§czynnik R410A
§moc chłodnicza 50-752kW
§moc grzewcza 55-636kW

Agregaty wody lodowej, chłodzone 
powietrzem, ze stopniową regulacją 
wydajności.
§czynnik R134a
§moc chłodnicza 325-1387kW

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą, 
pompy c iepła (odwrócony obieg)  
i jednostki parownikowe.
§czynnik R410A
§moc chłodnicza 49-717kW
§moc grzewcza 53-803kW

Agregaty wody lodowej chłodzone wodą, 
pompy c iepła (odwrócony obieg)  
i jednostki parownikowe.
§czynnik R134a
§moc chłodnicza 251-1102kW
§moc grzewcza 282-1233kW



WENTYLATORY ODDYMIAJĄCE I NAPOWIETRZAJĄCE

URZĄDZENIA WENTYLACYJNE

Oferujemy szeroki zakres wentylatorów do systemów oddymiania i różnicowania ciśnień, wraz z elementami sterowania i automatyki, a także 
systemu SSP oraz instalacji detekcji CO i LPG.

Oferujemy wentylatory dachowe, kanałowe, osiowe, łazienkowe i biurowe, nagrzewnice elektryczne i wodne, centrale wentylacyjne 
i klimatyzacyjne, regulatory i sterowniki. Najwyższa jakość potwierdzona certyfikatami, szeroki wybór, atrakcyjne ceny, rabaty i szybka realizacja.

Nisko i średniociśnieniowe wentylatory promieniowe, 
przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych pożarem, 
dostępne z certyfikatami w klasie 400ºC/2h i 300ºC/1h.

Wentylatory osiowe, certyfikowane zgodnie z normą EN 
12101-3 w klasie 400ºC/2h, 300ºC/1h lub 200ºC/2h, 
dostępne w wersjach rewersyjnej, izolowanej akustycznie 
i przeciwwybuchowej z certyfikatem ATEX.

Wentylatory strumieniowe, certyfikowane zgodnie 
z normą EN 12101-3 w klasie 400ºC/2h, 300ºC/1h lub 
200ºC/2h, dostępne w wersjach jednokierunkowej 
i rewersyjnej.

Wentylatory kanałowe okrągłe
3§wydajności do 1350m /h

§bezszczotkowe silniki DC-EC
§silniki łozyskowe AC (min. 30tyś h)
§dwubiegowe
§stopień ochrony Ip44
§klasa izolacji II
§cicha praca, łatwy i szybki montaż

Wentylatory kanałowe 
prostokątne

3§wydajności do 7200m /h
§pełny zakres regulacji wydajności
§montaż w dowolnej pozycji
§łatwy dostęp do wirnika
§obudowa ze stali ocynkowanej
§wersje izolowane akustycznie

Wentylatory dachowe
§wyrzut pionowy

3§wydajności do 16000m /h
§pełny zakres regulacji wydajności
§silnik i wirnik za siatką ochronną
§obudowa ze stali lub aluminium
§wersje izolowane akustycznie 
i energooszczędne z silnikami EC

Nagrzewnice elektryczne
§montaż poziomy lub pionowy
§powietrze wylotowe do 50°C
§obudowa pokryta alucynkiem
§wersje z i bez automatyki
§wersje na przewody prostokątne

Wentylatory ścienne
§cicha praca i przyjazny środowisku
§łatwy montaż, 17mm grubości
§20 modeli w wykonaniach 
standardowym, z opóźnieniem 
czasowym, przedłużonej trwałości 
oraz T-HCS



www.scrol.pl

INTERNETOWA PLATFORMA HANDLOWA B2B

Pełna kontrola - większe możliwości!

http://b2b.scrol.pl

Dzięki wdrożeniu systemu informatycznego, nasz proces produkcji jak i zamówień uległ znacznemu usprawnieniu, pozwalając na większą kontrolę 
nad jego przebiegiem oraz szybkie analizy efektów. Dzięki temu możemy podnosić jakość usług i dynamiczniej reagować na potrzeby rynku. Stale 
udoskonalamy i rozszerzamy naszą ofertę - aby ułatwić stałym Klientom zaopatrzenie, uruchomiliśmy platformę bezpośrednich zamówień 
internetowych pod adresem . Dzięki integracji z naszym systemem ERP, platforma oferuje sprawne i szybkie zakupy.

PLATFORMA INTERNETOWA B2B
Nasz nowy system samodzielnych zamówień przez Internet, dzięki wygodnej 
i dostępnej platformie B2B, umożliwia między innymi:
nwygodne samodzielne zamówienia przez Internet, przez 24h
nsprawdzenie aktualnych cen (z uwzględnionym indywidualnym rabatem)
nsprawdzenie dostępności towaru na magazynie oraz ilości dostępnych sztuk
nkontrolowanie statusu zamówienia
nkontrolowanie kosztów (faktury i zamówienia dostępne on-line, z uwzględnieniem 

kredytu kupieckiego)

Zachęcamy wszystkich do rejestracji - wystarczy wypełnić prosty formularz osoby 
kontaktowej oraz podać NIP firmy. Dane zostaną zweryfikowane przez nasz system 
i po aktywacji konta, otrzymają Państwo dostęp. Więcej informacji oraz pomoc 
dostępne jak zawsze u naszych handlowców oraz pod nr telefonów biura.



Wciąż nie przekonany? Efekty wykonanej pracy są najlepszą wizytówką - zobacz, kto już nam zaufał. Poniżej przedstawiamy wybrane realizacje 
obsługiwanych przez nas inwestycji, wraz ze zdjęciem i krótkim opisem. 

WYBRANE OBIEKTY REFERENCYJNE

Fabryka Anwil
Polska, Włocławek, ul. Toruńska

OPIS:
Dostawa agregatów wody lodowej w wykonaniu 
spec ja lnym,  p rzeznaczonym do  p racy  
w środowisku agresywnym chemicznie.

Budynek mieszkalny Topaz
Polska, Poznań, ul. Myśliwska

OPIS:
Instalacja wentylacji garażu (oddymianie, system 
detekcji CO i LPG) - dostawa urządzeń 
i automatyki, montaż, uruchomienie.

Ośrodek Radioterapii
Polska, Kalisz, ul. Toruńska

OPIS:
Dostawa  agregatów wody lodowej oraz agregatu 
skraplającego.

Dolnośląski Urząd Wojewódzki
Polska, Wrocław, ul. Powstańców Warszawy

OPIS:
Dostawa urządzeń dla instalacji oddymiania klatek 
schodowych (w tym utrzymywania nadciśnienia)  
oraz szybów wind.

Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego
Polska, Poznań, ul. Cegielskiego

OPIS:
Dostawa urządzeń na potrzeby adaptacji 
budynków do wymogów p-poż.

Budynek biurowy WIKĘD
Polska, Luzino, ul. Wielki Las

OPIS:
Dostawa urządzeń i elementów instalacji 
wentylacyjnej dla nowej siedziby firmy WIKĘD.

Hala produkcyjna Dr Oetker
Polska, Gdańsk, ul. Adm. Dickmana

OPIS:
Dostawa elementów do wykonania instalacji 
wentylacyjnej hali, w tym kanały, kształtki, tłumiki 
i izolacje.

Lotnisko Lech Wałęsa Airport
Polska, Gdańsk, ul. Juliusza Słowackiego

OPIS:
Dostawa elementów do wykonania instalacji 
wentylacyjnej łącznika terminali T1 i T2, w tym 
kanały, kształtki, tłumiki i izolacje.
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Hala magazynowa Amazon
Polska, Wrocław, Bielany Wrocławskie

OPIS:
Dostawa elementów do wykonania instalacji 
wentylacyjnej hali, w tym kanały, kształtki, tłumiki i 
izolacje.

Hala produkcyjna WABCO
Polska, Wrocław, ul. Ostrowskiego

OPIS:
Dostawa elementów do wykonania instalacji 
wentylacyjnej hali, w tym kanały, kształtki i izolacje.

Biurowiec CZT Noble Tower
Polska, Poznań, ul. Dąbrowskiego

OPIS:
Dostawa klimakonwektorów dla Centrum 
Zaawansowanych Technologii.

Teatr Muzyczny
Polska, Gdynia, Plac Grunwaldzki

OPIS:
Dostawa dwóch dużych agregatów wody lodowej.

Zakłady Polpharma
Polska, Starogard Gdański, ul. Pelplińska

OPIS:
Dostawa agregatów wody lodowej oraz modułu 
hydraulicznego.

Biurowiec Promenady ZITA
Polska, Wrocław, ul. Rychtalska/Słonimskiego

OPIS:
Dostawa urządzeń i automatyki do systemu 
strumieniowego oddymiania garażu, wraz 
z montażem i uruchomieniem.

Apartamentowiec Dyrekcyjna 33
Polska, Wrocław, ul. Dyrekcyjna

OPIS:
Dostawa wentylatorów osiowych oraz 
strumieniowych do instalacji oddymiania garaży 
podziemnych.

Budynek mieszkalny Villa Park
Polska, Konin, ul. Mickiewicza

OPIS:
Dostawa wentylatorów osiowych oraz 
strumieniowych do instalacji oddymiania garaży 
podziemnych.



DOTACJE NA INNOWACJE
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Scrol B. Wysocki, A. Jędrzejewski Sp. J. zrealizował projekt „Integracja systemów zarządzania procesami handlowo - biznesowymi” w ramach PO IG 8.2  

wszystko czego potrzebujesz
w jednym miejscu

www.scrol.pl

n kontakt
tel.: +48 58 661 35 28 

+48 58 667 81 92
e-mail: biuro@scrol.pl
web: www.scrol.pl

vCard

80-209 Chwaszczyno
ul. Polna 11A

00 00Zapraszamy: pn-pt od 8  do 16


