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nice to know

OBIEKTY SPORTOWE I FITNESS

POMIESZCZENIA BIUROWE

HALE PRODUKCYJNE

MAGAZYNY

INSTYTUCJE EDUKACYJNE

PRZESTRZEŃ PRZEMYSŁOWA

        Gdzie 
używać



LATO – 
KOMFORT I CHŁODZENIE
W ciepłe dni odczucie temperatury można zmniejszyć nawet o 
5 ° C dzięki uzyskaniu delikatnej bryzy. Znacznie zmniejsza lub 
całkowicie eliminuje to potrzebę klimatyzacji. 
Ponadto zauważalny spadek temperatury zwiększa 
produktywność, usuwając jednocześnie ciężkie i nieprzyjemne 
powietrze. W sumie poprawia to środowisko pracy i prowadzi do 
większej satysfakcji z pracy. W miejscach z istniejącą wentylacją 
lub klimatyzacją wentylator NORDICTM zmniejsza ich zapotrze-
bowanie, co prowadzi do znacznych oszczędności energii.

ZIMA –  
OGRZEWANIE I OSZCZĘDNOŚĆ 
ENERGII
W chłodniejszych miesiącach wentylator powinien pracować 
na biegu wstecznym, z małą prędkością, delikatnie popychając 
gorące powietrze uwięzione pod sufitem w dół, w celu jego lep-
szego wykorzystania. To znacznie zmniejsza zapotrzebowanie na 
ciepło, a tym samym ogólne zużycie energii i emisję CO2

 

Rozmiary wentylatorów wynoszą od 2 do 5 m 

Idealny do pomieszczeń> 100 m2 o wysokości sufitu min. 3,5 m

Ciche i energooszczędne działanie

Zaawansowany i wydajny silnik z napędem bezpośrednim

Integruje się z systemami zarządzania budynkiem poprzez 
MODBUS RS485
Instalacja Plug & Play - najłatwiejszy na świecie do zain-
stalowania wentylator HVLS Hergestellt in Dänemark

Wyprodukowany w Danii
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DOBRZE WEDZIEĆ 

tryb do przodu

tryb wsteczny

Jak to działa



Nordic Fans Polska

Adres
NORDIC FANS POLSKA 
Al. Grunwaldzka 472B 
Olivia Four, O4,2 piętro 
80-309 Gdańsk  
Polska 

Lau Żuk-Larsen +48 504 183 397 
(Po angielsku)
Lau@nordicfancompany.com

Piotr Duba +48 510 344 281  
(Po Polsku)
Piotr@nordicfancompany.com

Kontakt

www.nordicfancompany.com/pl

FIRMA NORDIC FANS POLSKA
W firmie Nordic Fans Polska wierzymy, że 
możliwe jest połączenie komfortu i dobrego 
samopoczucia człowieka z redukcją energii i 
zrównoważonym rozwojem.

KOMfort PRZYJAZNY KLIMATOWI

Co robimy
Pomagamy naszym klientom 
obniżyć zużycie energii, 
zmniejszyć ślad węglowy i 
znacznie poprawić poziom 
komfortu osób w obiektach.

MADE  
IN

wybrani klienci


