FINCOMFORT POLSKA OY
FINCOMFORT POLSKA OY SP.K. – OFICJALNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY
MEPTEK, EKSPERT W DZIEDZINIE WENTYLACJI MECHANICZNEJ Z REKUPERACJĄ CIEPŁA, JUŻ NA RYNKU POLSKIM!

ILTO 270
– do budynków o powierzchni < 130 m2

FINCOMFORT Polska Oy Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stępińskiej 22/30
lok.15, jest jedynym przedstawicielem fińskiej firmy MEPTEK OY w Polsce, producenta najbardziej znanych rekuperatorów na rynku skandynawskim, firmy z trzydziestoletnią praktyką w dziedzinie wentylacji pomieszczeń mieszkalnych.
Innowacja urządzeń wentylacyjnych ILTO, to wyposażenie w opatentowaną, sterowaną za pomocą fotokomórki, automatykę zapobiegającą zamarzaniu. Dodatkowy system odzysku ciepła znad kominka, umożliwia wykorzystanie wewnętrznego ciepła domu za pomocą układu recyrkulacji powietrza. Standardowa instalacja ILTO 300, ILTO 400, ILTO 440, ILTO X100 wyposażona jest dodatkowo w element łączący, pozwalający podłączyć ją do układu obiegowego, np. ciepło od
kominka można przekazywać do innych pomieszczeń, co powoduje zmniejszenie
zapotrzebowania mocy dla podgrzania powietrza nawiewanego. W ten sposób
dodatkowo oszczędzamy drogą energię elektryczną. Najbardziej znane marki produktów MEPTEK to ILTO, ILMO i ILURI.
Fincomfort oferuje swoim klientom wysokiej jakości systemy wentylacyjne do
mieszkań, budynków biurowych i komercyjnych, szkół, przedszkoli. Wszystko to,
zapewnia szeroki asortyment rekuperatorów ILTO. Fincomfort posiada w Warszawie skład magazynowy, w którym są dostępne wszystkie oferowane produkty
oraz dodatkowe wyposażenie i filtry.
Firma proponuje klientom kompleksowy pakiet usług, począwszy od projektu, po
montaż systemu i serwis. Projekty wykonują wysokiej klasy specjaliści – projektanci, którzy przeszli szkolenie w Finlandii, obejmujące prace projektowe na centralach wentylacyjnych ILTO. Projektant projektujący wentylację, bierze pod uwagę szczególne wymagania wynikające z przeznaczenia danego obiektu. Na tej
podstawie dobiera urządzenie wentylacyjne i proponuje gdzie powinno być umieszczone. Wentylacja budynku stanowi jedną całość. Działa najefektywniej, gdy
wszystkie urządzenia są dobrane odpowiednio do przeznaczenia i są właściwie
rozmieszczone. Dobrze zaprojektowany i właściwie zamontowany system wentylacyjny zapewnia czyste i świeże powietrze we wszystkich pomieszczeniach.
Fincomfort gwarantuje swoim klientom profesjonalnie wykonany projekt.

ILTO 440
– do budynków o powierzchni < 250 m2

Montaż systemu wykonuje grupa specjalistów, którzy także przeszli szkolenia
w Finlandii, w zakresie montażu kanałów i akcesoriów wentylacyjnych. Ciągły kontakt z inwestorem jest gwarancją wysokiej jakości wykonywanych prac. Zakres
usług montażowych obejmuje serwis powykonawczy oraz regulacje przepływu
powietrza.
Firma Fincomfort wykonując kompleksowo wentylację mechaniczną, gwarantuje
klientowi wysoką sprawność systemu. Oferujemy najlepsze produkty do użytku
klientów, gwarantując rozsądne gospodarowanie energią i osiągnięcie najlepszych
parametrów. Rodzina produktów ILTO wyposażona jest w efektywny system odzysku ciepła, co obniża zużycie energii od 60% do 85% w zależności od typu
rekuperatora. Dla użytkownika oznacza to, duże oszczędności kosztów.

WYBRANE PRODUKTY
• ILTO 270M – dla mieszkań o powierzchni do 130 m2. Zaprojektowany do bezpośredniego podłączania do wodnego systemu grzewczego w budynkach ogrzewanych za pomocą centralnego ogrzewania i pompami ciepła.

ILTO X100
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– do budynków o powierzchni < 200 m2

• ILTO 300/400 – dla mieszkań o powierzchni do 130/150 m2. Urządzenia do odzysku ciepła ILTO 300 i 400 są dwóch rodzajów: ze sterowaniem zdalnym, realizowanym za pomocą pilota lub okapu kuchennego, są one również niedużej wielkości, przy tym układ sterujący znajduje się bezpośrednio w instalacji i jest wygodny w obsłudze oraz nie wymaga dodatkowego doprowadzenia kabli.

• ILTO 435/435K – dla mieszkań o powierzchni do 220 m2, do bezpośredniego
podłączania do wodnego systemu grzewczego w budynkach ogrzewanych za
pomocą centralnego ogrzewania i pompami ciepła
• ILTO 440/430K – dla mieszkań o powierzchni do 250 m2, zaprojektowany do
bezpośredniego podłączania do wodnego systemu grzewczego w budynkach
ogrzewanych za pomocą centralnego ogrzewania i pompami ciepła i domach
z ogrzewaniem geotermicznym.
• ILTO X100 – dla mieszkań o powierzchni do 200 m2
• ILTO H410/H710 – dla mieszkań o powierzchni mniejszej niż 200 m2/300 m2
• ILTO 650/850/1000 – dla pomieszczeń o powierzchni mniejszej niż 200 m2
/300 m2/600 m2. Energooszczędne, nawiewno-wywiewne urządzenie wentylacyjne z rekuperacją ciepła do budynków nowych i obiektów poddawanych kapitalnym remontom. Rozwiązania dla szkół, sal konferencyjnych, biur, przedszkoli itp.
– wentylacja indywidualna dla każdego pomieszczenia. Urządzenia ILTO 650, 850,
1000 mogą być zastosowane do indywidualnej wentylacji pomieszczeń. Parametry w każdym pomieszczeniu mogą być regulowane niezależnie, wg indywidualnego zapotrzebowania.
– pomieszczenia handlowe w budynku wielopiętrowym. ILTO to dobra alternatywa
np. dla sklepu znajdującego się na parterze budynku wielopiętrowego. Ponieważ
urządzenie montuje się na ścianie, podłoga pozostaje wolna do innych celów.

CERTYFIKATY
Wszystkie produkty posiadają szereg certfikatów potwierdzających zgodność z dyrektywami WE i normami EN:
•Dyrektywa 2002/95/WE o ograniczeniu wykorzystania niebezpiecznych substancji
w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych •Dyrektywa 98/37/WE o maszynach •89/336/EWG, 92/31/EWG, 93/68/EWG – dyrektywa EMC WE o kompatybilności elektromagnetycznej •73/23/EWG, 93/68/EWG – dyrektywa niskiego napięcia WE •EN 60204-1 – bezpieczeństwo maszyn, elektrycznego sprzętu maszynowego, wymagania ogólne •EN 292-1 – bezpieczeństwo maszyn, pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania •EN 60034-5 – rotacyjne maszyny elektryczne, część 5: klasyfikacja zabezpieczenia maszyn elektrycznych •EN 60335-1
– krajowe produkty elektryczne i podobne – bezpieczeństwo – wymagania ogólne •EN 60335-2 80 – krajowe produkty elektryczne i podobne – bezpieczeństwo
– część ogólna 2: specjalne wymagania dla wentylatorów •Certyfikat wyrobu
VTT-C-1865-21-07 wystawiony przez VTT Państwowy Zakład Badań technicznych
w Espo, Finlandia.

ILTO 410
– do budynków o powierzchni < 200 m2

ILTO 850
– do budynków o powierzchni <300 m2

Najwyższej klasy urządzenia i rozwiązania wentylacyjne rodzą się wówczas, gdy
rozwinięta technologia łączy się z wiedzą, jak najlepiej zaspokoić potrzeby klienta.
Budując nowy dom pamiętajmy o komforcie życia naszej rodziny. Zabezpieczmy
swoje dzieci i siebie od alergii. Dajmy sobie możliwość oddychania czystym i świeżym powietrzem. Przy zastosowaniu systemu wentylacji mechanicznej z rekuperacja ciepła ILTO (podwójny zwycięzca w teście Świata Techniki-"Teknikens Världs"),
nasz dom będzie także energooszczędny.
Zapraszamy także do odwiedzenia stron internetowych www.fincomfort.pl oraz
www.ilto.com.pl
FINCOMFORT POLSKA OY Sp.K.
ul. Stępińska 22/30, lok. 15
00-739 Warszawa
tel./fax 022/ 851-03-02
tel. kom. 0-508-079-490
tel. kom. 0-888-363-106
e-mail: sekretariat@fincomfort.pl
www.fincomfort.pl
www.ilto.com.pl

ILTO 1000
– do budynków o powierzchni >350 m2
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