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A Rosenberg Airtècnics légfüggönyök új és vonzó generációja ideális 
megoldás a komfortos belső légállapotok fenntartására azokban a 
kereskedelmi üzletekben és középületekben, amelyeknek nyitva kell 
tartaniuk ajtóikat. A légfüggönyeink légáramot hoznak létre az ajtó 
felett, amely hatékonyan választja el a belső környezetet a külsőtől. 
Ezért jelentősen, akár 80%-kal csökkenti a fűtési és hűtési költségeket, 
miközben növeli az ott dolgozók és az ügyfeleik kényelmét. 
Az üzletek számára a Rosenberg légfüggönyök lehetővé teszik a 
betekintést az üzlet belsejébe, és arra késztetik az ügyfelet, hogy könnyen 
és szabadon belépjen oda. 
A végeredmény több vásárló és az értékesítés növekedése. 
Az Airtècnics légfüggönyök védelmet nyújtanak a hideg és a hő ellen és 
minimalizálják az épületbe kerülő port, füstöt, szennyeződést és rovarokat.
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A légfüggönyökről



A LÉGFÜGGÖNY FENNTARTJA:
• A fűtési hőmérsékletet
• A hűtést 
• A légkondicionálást 
• A kényelmet 
• A tiszta levegőt

LÉGFÜGGÖNYÖK WELLISAIR ÉS KLEENFAN TECHNOLÓGIÁVAL

Kettős technológiájú légfüggönyök a levegő és a felületek 
fertőtlenítésére és tisztítására

A Wellisair technológia lényege, hogy a hidroxilgyökök (OH ·) képződnek 
a használata során, pont úgy, ahogy  a természet a légkört is megtisztítja. 
Hatásos a vírusok és baktériumok, valamint a légszennyező anyagok és 
a szagok ellen.

A Kleenfan technológiával fotokatalízis során a légfüggöny 
járókerekeinek TiO2 bevonatát UV-A sugarakkal világítjuk meg, amely 
segítségével a járművek és az ipar által termelt kórokozók és más 
szennyező anyagok szintje jelentősen csökken a szellőztetett térben.

A fertőtlenített légfüggönyök elérhetők széles választékban, így a 
dekoratív légfüggöny-modellek, álmennyezetre szerelhető légfüggönyök 
és standard berendezések is. 

VÉDELMET NYÚJT:
• A hideg téli hőmérséklet ellen
• A forró nyári hőmérséklet ellen 
• Az autók kipufogógázától 
• A levegőben található portól
• A szennyeződésektől 
• A rossz szagoktól 
• A rovaroktól

Miért építsen be légfüggönyt?

Légfertőtlenítő légfüggöny kivitel



Tegye egyedivé 
légfüggönyét! 

Legyen a berendezés 
előlapja saválló acél, 
bőr, kő, fa, vagy 
készüljön egyedi 
kialakítású anyagból, 
csak a képzelete szab 
határt légfüggönye 
kialakításában.

Válassza ki széles 
termékpalettánkból, 
vagy kérje saját  
ötletei alapján

Kérje egyedi előlappal
légfüggönyét!

ZEN légfüggönyök
Dekoratív, változatos, 
testreszabható.
Építészek és tervezők 
által legjobban keresett 
megoldás

Intelligens szabályozás 
szellőztetéshez





Légfüggönyök kiválasztásánál a következő szempontokat érdemes 
figyelembe venni:

• A beépítés magassága a kifúvó diffúzortól a padlóig mérve
• Az ajtó szélessége
• Az épület pozíciója az időjárási viszonyok elleni védelemhez
• Ha az épületnek több ajtaja van ugyanabban a homlokzatban
• Ha az épületből több üzlet nyílik mozgólépcsőkkel összekapcsolva 
• Nyomáskülönbségek az épület belső és külső része között 
• Ajtó jellemzői: ha mindig nyitva vannak, ha automatikus ajtó, kézi ajtó, 

forgóajtó stb. 
• A szellőzés és a légkondicionálás jellemzői telepítéskor 
• Villamos energia rendelkezésre állása 
• Az üzlethelyiség fajtája, stílusa és díszítése

Kereskedelmi és ipari  
bejáratokhoz ajánljuk

Forgóajtós kereskedelmi 
bejáratokhoz ajánljuk

Légfüggönyök kiválasztása

Windbox M,G

Rotowind

További információt 
termékeinkről  
weboldalunkon talál!


