Dejte přednost čerstvému vzduchu,
žijte a pracujte zdravěji

Dejte přednost čerstvému vzduchu,
žijte a pracujte zdravěji

Izolace budov se neustále zlepšuje. To je dobrá zpráva
pro účet za energie i pro vaše pohodlí doma a v
kanceláři, ale pouze za předpokladu účinného větrání.
To už však taková samozřejmost není.
Pokud na to člověk myslí a potřebuje vyvětrat, jednoduše
otevře okno. Tento způsob větrání má však negativní
důsledky. Za prvé se zvýší účet za energie: dovnitř proudí
studený vzduch, takže se v místnosti ochladí a je třeba
zapnout topení. Mnohem častěji se však stává, že lidé
nevětrají vůbec, což může vést k růstu plísní a vzniku
vlhkých skvrn.
Brink Climate Systems vám může pomoci tomuto
problému zabránit. Naše vysoce kvalitní ventilační
systémy zajišťují účinné a chytré větrání. Doma i v
kanceláři vás zahrnou čerstvým vzduchem. Tímto

Ventilační systémy Brink
Zdraví
Odstranění škodlivých látek, přísun vzduchu bohatého na kyslík

Komfort
Čerstvý vzduch bez průvanu o optimální teplotě

Praktičnost		
Přívod zdravého vzduchu bez jakékoliv námahy

Udržitelný rozvoj
Vyšší hodnota stavby, úspora nákladů na energii a snížení
emisí CO2

způsobem můžete zvýšit své pohodlí, snížit výskyt
jemného prachu, vlhkosti a dalších škodlivých látek,
získat větší kontrolu nad účtem za energie a přispět
ke snížení emisí CO2. Tato brožura vám řekne více o

výhodách ventilačních systémů Brink a jejich používání
v praxi.

BRINK CLIMATE SYSTEMS
Brink zajišťuje obyvatelům a uživatelům budovy příjemné životní
a pracovní prostředí. S řešením Brink pro větrání, vytápění,
chlazení a přípravu teplé vody mohou dlouho, pohodlně a zdravě
žít a pracovat v trvale udržitelném prostředí.

“Jeden z deseti domů má
problémy s plísněmi a
v mnoha případech se
v domě vyskytuje více
jemného prachu než
venku."
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Správné větrání
je nutností
pro příjemný život

Zdraví
V uzavřených prostorech jste neustále vystaveni škodlivým látkám
a plynům, jako je jemný prach, oxid uhličitý, oxid uhelnatý, oxid
dusičitý, radon apod. Zdravé životní a pracovní prostředí vyžaduje
přísun čerstvého vzduchu, filtrování přiváděného vzduchu a
odvádění špatného vzduchu. Ventilační systémy Brink zaručují,
že v prostoru, kde žijete, je vždy čerstvý vzduch. Naše systémy
ovládají přívod a odvod vzduchu v domácnostech a budovách, aniž
byste si jich všimli. Přivádí čerstvý, okysličený vzduch a odstraňují
škodlivé látky a nepříjemné pachy, což má příznivý vliv na alergie
a zabraňuje podráždění dýchacích ústrojí. Jsou přínosné pro vaše
zdraví, výkonnost i schopnost soustředit se na práci.

Ventilační systémy Brink
Méně vlhkosti v domácnosti
Prevence růstu plísní
Lepší výkon a schopnost soustředit se na práci
Zabraňují alergiím a podráždění dýchacích orgánů
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Spolehlivá dodávka
čerstvého vzduchu doma
i v kanceláři bez starostí

Komfort
Praktičnost
Příjemné bydlení a pracovní podmínky začínají příjemným životním
prostředím. Se zdravým a čerstvým vzduchem, který neovlivňuje
vnitřní teplotu. To je to, na co se budete chtít spolehnout, aniž
byste pro to museli cokoliv podniknout. Bez průvanu a venkovního
hluku. Ventilační systémy Brink poskytují příjemný pocit tepla
a pohodlí. Okamžitě, nepřetržitě a − pokud chcete − jak zrovna
potřebujete*. Bez nutnosti vstát z křesla.

* U větrání řízeného aktuální potřebou se přívod i odvod
vzduchu v každé místnosti automaticky upravuje podle
naměřené kvality vzduchu.

Ventilační systémy Brink
Jednoduché ovládání a instalace
Tichý provoz
Spolehlivá dodávka čerstvého vzduchu 24/7
Pokoje řízené samostatně
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Správné větrání
přispívá k udržitelnému
prostředí v budově a
jejím okolí

Udržitelné prostředí
Budova postavená s ohledem na udržitelné prostředí má dlouhou
životnost a zachovává si svoji hodnotu. Správné větrání přispívá k
udržitelnosti prostředí v domovech i kancelářích. Správně větrané
budovy navíc vypouštějí méně CO2. K tomu přispívají i systémy
rekuperace tepla (HRV) společnosti Brink, které předehřívají
přiváděný čerstvý vzduch, takže v místnosti, kde žijete nebo
pracujete, se udržuje správná teplota bez použití velkého množství
přídavné energie. Pro srovnání: pokud chcete vyvětrat otevřením
okna, musíte vytopit 100% vzduchu. To vyžaduje mnohem více
energie! Udržitelné metody větrání a vytápění systému Brink
nejenže snižují zátěž na životní prostředí, ale také snižují účty za
energie. A to vám ušetří peníze. Rok co rok.

Ventilační systémy Brink
Minimální spotřeba energie, maximální úspory energie
Snížení emisí CO2
Vyšší stavební hodnota budovy při nejnižších nákladech
Soulad s povinnými normami
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Čistý, čerstvý
vzduch, stejně jako
správná teplota.
Kdykoliv budete chtít,
bez problémů.
Ventilační systémy Brink přispívají ke
zdravému a pohodlnému životnímu
prostředí. Díky jim můžete zabránit vzniku
plísní, vlhkých míst, nežádoucích pachů
a zdravotních potíží, jako jsou alergie,
podráždění dýchacích orgánů a bolesti
hlavy. Nejenže žijete a pracujete zdravěji,
ale vaše prostředí je zároveň mnohem
příjemnější.

Přívod čerstvého a odvod odpadního
vzduchu je v rovnováze. Vedení je
oddělené, takže nedochází k jejich míchání.
Zůstává jen požadovaná teplota: díky této
inovativní metodě ventilace se vzduch
neohřívá ani neochlazuje.

Špatný, vlhký vzduch a nepříjemné pachy
jsou odváděny pryč, zatímco teplo zůstává.
Nedochází k plýtvání energií.

Vyvážené větrání: špatný vzduch ven,
čistý vzduch dovnitř. A to ve správném
množství.
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Systémy Brink jsou k dispozici v různých
velikostech a jsou vhodné do každého
obydlí. Jsou naprosto nenápadné. Existují
různé možnosti montáže: montáž na
podlahu, na stěnu nebo na strop. Brink má
řešení pro každé vaše přání.
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Ventilační systémy Brink
Zdraví
Odstranění škodlivých látek, přísun vzduchu bohatého na kyslík

Komfort
Čerstvý vzduch bez průvanu o optimální teplotě

Praktičnost		
Přívod zdravého vzduchu bez jakékoliv námahy

Udržitelnost
Vyšší hodnota stavby, úspora nákladů na energii a snížení
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