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wentylacja, klimatyzacja7

AlternAtywne SyStemy Komfortu Sp. z o.o.

Brzeźnica 320

34-114 Brzeźniac

tel. 33/ 483 22 22

fax. 33/ 879 20 30

ask@ask-polska.com.pl

www.ask-polska.com.pl

firma Alternatywne Systemy Komfortu Sp. z o.o. działa na rynku polskim od 1998 roku. od początku swojej działalności zajmujemy się 
importem urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. w naszej ofercie znajdują się produkty wielu znanych producentów takich 
jak lG, Siemens, GooDmAn, BrInK, PAKole, orCon - które stanowią bazę dla oferowanych usług z zakresu projektowania, wykonywania, 
serwisowania systemów : 
 wentylacji, w tym wentylacji z odzyskiem ciepła
 ogrzewania nadmuchowego
 ogrzewania promiennikowego

Dystrybutor i przeDstawiciel następujących proDucentów
GooDmAn – nagrzewnice gazowe , klimatyzatory, centrale dachowe typu rooftop
orCon – centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła
BrInK Climate System – centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła renovent Hr
PAKole – promienniki gazowe rurowe omeGA i ceramiczne Sun-ray
turBoVeX – bezkanałowe rekuperatory podsufitowe oraz dachowe tX
mIDweStSnIPS – amerykańskie narzędzia do blachy 
firma poszukuje dystrybutorów, instalatorów oraz osób chętnych do nawiązania współpracy.

od 2005 roku jesteśmy wyłącznym dystrybutorem amerykańskiej firmy GooDmAn, producenta nagrzewnic gazowych, centrale dachowych typu 
rooftop, klimatyzatorów oraz freonowych agregatów skraplających. Szeroka gama urządzeń pozwala na zastosowanie praktycznie w każdym 
obiekcie. Komfort i bezawaryjna praca gwarantowane na długo. 

zastosowanie urząDzeń GooDMan:
 obiekty biurowe
 obiekty handlowo-usługowe
 sklepy i markety
 salony samochodowe 
 kościoły
 hale produkcyjne i magazyny

bezKanaŁowe reKuperatory tX
rekuperator dachowy tX3000 – wydatek powietrza 3000m3/h
Zastosowanie 

 sklepy , markety , salony samochodowe
 sale sprzedaży , biura  
 hale sportowe , sale gimnastyczne, fitnessy
 restauracje , puby , sale weselne
 magazyny , warsztaty

zalety systeMu:
 oszczędność czasu – kompletny system wentylacyjny w jeden dzień
 oszczędności eksploatacyjne – urządzenie pracuje tylko jeśli jest 
taka potrzeba

 oszczędność pieniędzy – brak kosztownego systemu kanałów 
wentylacyjnych

 oszczędność energii – odzysk ciepła
 automatyczny bypass na lato
 estetyka wykonania

RekupeRatoR oRCoN – NoWoŚĆ !!!

uRządzeNia fiRmy GoodmaN

Hala spoRtoWa – RekupeRatoR tX3000


