
AIRROXY ДОБРОЗИЧЛИВА ВЕНТИЛЯЦІЯ

         МИ - ПОЛЬСЬКЕ СІМЕЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО З ВИРОБНИЦТВА 

ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ КОМПОНЕНТІВ В ОБЛАСТІ ПОБУТОВОЇ 

ТА ПРОМИСЛОВОЇ ВЕНТИЛЯЦІЇ. МИ СПЕЦІАЛІЗУЄМОСЯ НА ВИРОБНИЦТВІ 

ВЕНТИЛЯТОРІВ, РЕШІТОК, ВЕНТИЛЯЦІЙНИХ, 

ВИПУСКНИХ СИСТЕМ ТА АКСЕСУАРІВ.  

Звучить досить дружелюбно? Переконайтеся в цьому самі!
Сердечно запрошуємо Вас до співпраці

Своє підприємство ми створили в 2011 році з ідеєю кожен день покращувати якість повітря, яким ми всі дихаємо. Розуміючи, 
наскільки важлива і значима ця задача, перші два роки роботи були присвячені дослідженням, проектування, конструювання та 
тестування нашої майбутньої продукції. Коли в 2013 році перші системи почали з'являтися на ринку, підтвердилося наше 
переконання в тому, що ставка на якість була правильним вибором. Ось чому і до цього дня ми все ще вивчаємо, проектуємо і 
відчуваємо нові продукти, щороку доповнюючи наш асортимент десятками моделей.

Незважаючи на те, що кожен рік ми збільшуємо кількість продукції, що випускається більш ніж на 80%, ми як і раніше підтримуємо 
встановлений в перший рік відсоток рекламацій на рівні, що не перевищує 0,1%. Якість нашої продукції також підтверджується 
престижним сертифікатом TÜV SÜD. Safety tested, production monitored.

Хоча найкращою рецензією для нас є задоволеність клієнтів. І таких задоволених клієнтів вже можна зустріти на 3 континентах в 
майже 40 країнах. Щороку ця група істотно збільшується, і це пов'язано з тим, що ми фокусуємося на тому, щоб продукція, яку ми 
поставляємо нашим споживачам, була доброзичливою.

Приязна - значить інноваційна, проста в установці, ефективна, безшумна, не вимагає технічного обслуговування і високоякісна. Ми 
пишаємося тим, що можемо запропонувати інноваційні рішення в глобальному масштабі, такі як турбіни із змінною геометрією 
лопатей, індивідуально настроюються за розміром вентиляторів, унікальна проста система монтажу, гравітаційна жалюзійні ґрати 
або Biovent - пристрій для безпосередньої вентиляції унітазу.

Дружелюбна і атмосфера, що склалася в нашій компанії, тому що ми знаємо, що від роботи кожного члена команди залежить якість 
продукції і, як результат, задоволення покупців. Крім того, найчастіше, через деякий час наші клієнти стають нашими друзями, ми 
зустрічаємо один одного на роботі, але часто також розважаємося, відпочиваємо разом, просто спільно проводимо дозвілля. І 
останнє, але не менш важливе: у нас приємні ціни.



МОДУЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

ІННОВАЦІЙНІ РІШЕННЯ

ВИСОКОЯКІСНІ МАТЕРІАЛИ

КРАЩІ ПАРАМЕТРИ РОБОТИ

ВЕНТИЛЯТОРИ ФІРМИ AIRROXY СПРОЕКТОВАНИ 

З ВИКОРИСТАННЯМ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЄЮ І НОВОВВЕДЕНЬ. 

НАШІ ВЕНТИЛЯТОРИ ВІДРІЗНЯЮТЬСЯ НЕ ТІЛЬКИ ІННОВАЦІЙНИМ ВИДОМ, 

ЇХ ХАРАКТЕРИЗУЮТЬ ТАКОЖ:

2

Застосування модульної конструкції і уніфікація продукції дозволяють довільно модифікувати електричні Контролери спільно з 
датчиками, двигуни постійного і змінного струму, а також ротори.

Вентилятори нашої фірми серед конкуренції є єдиними забезпеченими роторами про змінну геометрію лопатей, які дають можливість 
домогтися високого припливу повітря при низькому рівні шуму.

Корпус вентилятора виготовлений з високоякісного пластику ABS з антістатічекой добавкою, що запобігає осідання пилу і 
стабілізаторами UV, які гарантують білосніжний колір вентіятора на довгі роки. Активні елементи піддаються температурі виготовлені з 
полікарбонатів, що підвищує безпеку вживання і подовжує термін роботи вентилятора. Силікон ущільнення і спеціальна конструкція 
корпусу гарантують високу ступінь захисту оболонки електрообладнання від проникнення твердих предметів і води.

Наші продукти є досліджені трьома методами вимірювання, що сприяє отриманню точкових результатів тестів. Завдяки застосовуваних 
матеріалів, інновацій та технологій, вентилятори домагаються високого припливу повітря при низькому рівні шума.
Сістема Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована по Стандард ISO 9001.
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ПОБУТОВИЙ НАСТІННИЙ СТЕЛЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР

STR. 14 STR. 16 STR. 18

STR. 8 STR. 10 STR. 12STR. 4

WENTYLATOR DOMOWY ŚCIENNY WYCIĄG ZAPACHÓW BEZPOŚREDNIO Z MISKI WC

ODOR EXTRACT DIRECTLY FROM THE TOILET BOWL

STR. 20

ПОБУТОВИЙ НАСТІННИЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОБУТОВИЙ НАСТІННИЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОБУТОВИЙ НАСТІННИЙ ВЕНТИЛЯТОР З ЖАЛЮЗІ

ПОБУТОВИЙ СТЕЛЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОБУТОВИЙ КАНАЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР ПОБУТОВИЙ НАСТІННИЙ ВЕНТИЛЯТОР ВИТЯЖКА ЗАПАХІВ ПРЯМО ІЗ ЧАШІ WC



 The dRim fan was designed for the room of your dreams. Thanks to 

can choose from glass and polymer panels, the variety of colors will 
make your bathroom look chic and elegant.

 

Wentylator dRim stworzony jest z myślą o pomieszczeniu 
Twoich marzeń. Dzięki swoim wymiennym  panelom po-
zwoli dopasować się do każdego pomieszczenia w twoim 
domu. Do wyboru są panele szklane oraz polimerowe, a 
różnorodność kolorów sprawi, że pomieszczenie nabierze  
szyku oraz elegancji.

DOMESTIC WALL-CEILING FAN
ПОБУТОВИЙ НАСТІННИЙ СТЕЛЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР

01-160

01-167

01-161

01-168

01-162

01-169

01-163

01-170

01-164

01-171

01-165

01-172

01-166

01-173 01-174
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       Вентилятор dRim створений з думок про ванну 
кімнату Твоїх мрій. Завдяки своїм змінним панелям 
дозволить пристосувати до будь-якого приміщення в 
Твоїй квартирі. За вибором скляні панелі, а також 
полімерні, а різноманітність кольорів зробить, що 
ванна кімната стане шикарною і елегантною.



DANE TECHNICZNE DOSTĘPNE WERSJE
AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇTECHNICAL DATA

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

[mm] dRim Ø 100 dRim Ø 125

A 120 145
B 89 89
C 100 125
D 69 69

kod wersja wydatek powie-
trza

ciśnienie aku-
styczne napięcie zasilania moc silnika obroty silnika stopień ochrony

code models acoustic pressure voltage frequency motor power rev. (1/min.) equipment pro-
tection

код версії витрата повітря рівень звукового 
тиску

Ø 100

01-060
01-061
01-062
01-063
01-064
01-065

S
PS
TS

DTS
HS

RMS

93 m3/h 1m 28dB
3m 26dB 230V, 50Hz 8 W 2400+200    IP X 2

Ø 125

01-066
01-067
01-068
01-069
01-070
01-071

S
PS
TS

DTS
HS

RMS

140 m3/h 1m 36dB
3m 34dB 230V, 50Hz 10 W 2400+200 IP X 2

dRim

dRim
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Шнурковий вимикач /

Таймер /

Таймер із задержкою виключення /

Датчик вологості / таймер /

Датчик руху / таймер /

Фільтр /

Кульковий підшипник /

частота 
напруги

потужність 
двигуна

частота 
обертів

клас захисту 
пристрою

Сертифікат продукту
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції 
в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.



kod zdjęcie kolor
code photo colour
код фото колір

01-160 Panel plexi biały połysk / white gloss / білий блиск

01-161 Panel plexi biały mat / white mat / білий мат

01-162 Panel plexi czarny / black / чорний

01-163 Panel plexi czerwony / red / червоний

01-164 Panel plexi szary / gray / сірий

01-165 Panel plexi beżowy / beige / бежевий 

01-166 Panel plexi niebieski / blue / блакитний 

01-167 Panel plexi zielony / green / зелений

01-168 Panel aluminium szczotkowane / brushed aluminium / матовий алюміній

01-169 Panel aluminium złoto / aluminium gold / алюмінієве золото

01-170 Panel szklany biały połysk / white gloss / білий блиск

01-171 Panel szklany biały mat /white mat / білий мат

01-172 Panel szklany czarny połysk / black gloss/ чорний блиск

01-173 Panel szklany czerwony / red / червоний

01-174 Panel szklany czarny mat / black mat / чорний мат
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ПОБУТОВИЙ НАСТІННИЙ ВЕНТИЛЯТОР

       Родині осьових настінних вентиляторів pRim 
поєднує в собі гібридну технологію, що гарантує кращі 
характеристики і безпеку використання.

Дизайн вентилятора був натхненний природою 
морської хвилі. 
Це ідеальне рішення для дому та офісу.



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

A

A B

D

C

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ
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Шнурковий вимикач /

Таймер /

Датчик вологості / таймер /

Кульковий підшипник /

версії
витрата 
повітря

повний 
тиск

рівень звукового 
тиску

частота 
напруги

потужність 
двигуна

частота 
обертів

вага 
нетто

вага 
брутто

Сертифікат продукту
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції 
в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.

год.

год.

год.

(об./хв.)

(об./хв.)

(об./хв.)

Стандарт /
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ПОБУТОВИЙ НАСТІННИЙ ВЕНТИЛЯТОР

      Родині осьових настінних вентиляторів pRemium 
характерна форма, що відображає природу потоку 
повітря. Ці вентилятори відрізняються оригінальним 
дизайном і високою продуктивністю роботи 
одночасно з низьким рівнем акустичного тиску. Вони 
ідеальні для будинку і офісу.



A

A B

D

C

версії
витрата 
повітря

повний 
тиск

рівень звукового 
тиску

частота 
напруги

потужність 
двигуна

частота 
обертів

вага 
нетто

вага 
брутто

год.

год.

год.

(об./хв.)

(об./хв.)

(об./хв.)

]
a
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Стандарт /

Шнурковий вимикач /

Таймер /

Датчик вологості / таймер /

Кульковий підшипник /

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ

Сертифікат продукту

Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції 
в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.
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ПОБУТОВИЙ НАСТІННИЙ ВЕНТИЛЯТОР З ЖАЛЮЗІ

       Вентилятори сімейства pRestige - це осьові настінні 
вентилятори, інноваційний дизайн яких був 
натхненний кубізмом і універсальною формою 
квадрата. Ці вентилятори створено відповідно до 
принципів економії і екології, тому вони забезпечені 
гравітаційними жалюзі, які блокують зворотний 
струмінь повітря без додаткового споживання енергії.

Вентилятори сімейства pRestige - це кращий вибір для 
приміщень з підвищеною вологістю.



(об./хв.)

(об./хв.)

(об./хв.)

A

A B

D

C

PRE I E120 PRE I E 150PRE I E 100
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ

Стандарт /

Шнурковий вимикач /

Таймер /

Датчик вологості / таймер /

Кульковий підшипник /

Датчик руху / таймер /

Гравітаційні жалюзі /

версії
витрата 
повітря

повний 
тиск

рівень звукового 
тиску

частота 
напруги

потужність 
двигуна

частота 
обертів

вага 
нетто

вага 
брутто

год.

год.

год.

Сертифікат продукту
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції 
в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.
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ПОБУТОВИЙ СТЕЛЬОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР

       aRid - це осьовий стельовий вентилятор. Його 
форма натхненна авіаційної турбіною.

Кульковий підшипник самой гарної якості гарантує 
довгий термін роботи двигуна. Інновацією в даному 
сегменті вентиляторів є можливість застосування 
керуючої електроніки.



A B

D

C

(об./хв.)

(об./хв.)

(об./хв.)
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Стандарт /

Таймер /

Датчик вологості / таймер /

Кульковий підшипник /

версії
витрата 
повітря

повний 
тиск

рівень звукового 
тиску

частота 
напруги

потужність 
двигуна

частота 
обертів

вага 
нетто

вага 
брутто

год.

год.

год.

Сертифікат продукту
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції 
в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ
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ПОБУТОВИЙ КАНАЛЬНИЙ ВЕНТИЛЯТОР

       Осьової канальний вентилятор з сімейства aRc 
зазвичай монтується в канальної системі. У нього 
додаткова функціональність завдяки лапі кріплення, 
яка дозволяє монтувати вентилятор навіть поза 
канальної системи.



A

C

B
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ

Стандарт /

Кульковий підшипник /

версії
витрата 
повітря

повний 
тиск

рівень звукового 
тиску

частота 
напруги

потужність 
двигуна

частота 
обертів

вага 
нетто

вага 
брутто

год.

год.

год.

(об./хв.)

(об./хв.)

(об./хв.)

Сертифікат продукту
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції 
в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.
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НАСТІННИЙ ПОБУТОВИЙ ВЕНТИЛЯТОР

       Сімейство осьових настінних вентиляторів Planet 
Energy об'єднує в собі чистий модерновий дизайн, з 
потайними монтажними деталями, що дозволяє 
адаптуватися до будь-якому приміщенню.

Вентилятор був розроблений для економічної і дуже 
тихою експлуатації.



wyłącznik na przewodzie /
switcher on the wire /
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ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

AVAILABLE MODELS / ДОСТУПНІ ВЕРСІЇ

Стандарт /

Перемикач на дроті /

Таймер /

Датчик вологості / таймер /

версії
витрата 
повітря

повний 
тиск

рівень звукового 
тиску

частота 
напруги

потужність 
двигуна

частота 
обертів

вага 
нетто

вага 
брутто

год.

год.

(об./хв.)

(об./хв.)

Сертифікат продукту
Система Менеджменту Якості в галузі проектування та продукції 
в фірмі airRoxy Sp. z o.o. сертифікована за стандартом ISO 9001.



Wyciąg zapachów BioVent WC to możliwość bezwonnego korzy-
stania z toalety bez otwierania okien i używania środków odświe-
żających.

Jak działa wyciąg zapachów BioVent WC?
Nie ma potrzeby otwierania okien ani używania środków odświe

-żających. Większość dezodorantów ma wpływ na nasze zdrowie, 
powodując uczulenia, drażnienie dróg oddechowych, alergie, 
choroby skóry itp.  Zamiast tych środków zainstaluj urządzenie 
BioVent WC, który działa podobnie jak wyciąg zapachów z kuchni.
Zapachy z muszli są wysysane za pomocą bardzo cicho pracują

-cego wentylatora wmontowanego w BioVent WC bezpośrednio 
podłączonego do komina wentylacyjnego lub na zewnątrz przez 
ścianę budynku, a nie roznoszone na całe pomieszczenie.

WYCIĄG ZAPACHÓW BEZPOŚREDNIO Z MISKI WC

ODOR EXTRACT DIRECTLY FROM THE TOILET BOWL
ВИТЯЖКА ЗАПАХІВ ПРЯМО ІЗ ЧАШІ WC

 Odor extract – BioVent WC gives you ability to use the toilet odorlessly without ope

-

ning windows or using air fresheners as most of them have huge impact on our health 
causing allergies, skin disease and other health problems. Instead of using air fresheners 
install BioVent WC which works simillarly to kitchen hood.

 Bez otwierania okna
No need to open windows
без необхідності відкриття вікон

Bez kostki zapachowej, 

bez odświeżacza
No need to use any air fresheners or toilet blocks
без необхідності використання
освіжаючих засобів
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       Витяжка запахів BioVent WC це здатність 
використовувати без запаху з туалету без необхідності 
відкриття вікон і використання освіжаючих засобів.

Як працює витяжка запахів BioVent WC?
Немає необхідності відкриття вікон і використання 
освіжаючих засобів. Більшість дезодорантів впливають 
на наше здоров'я, викликаючи сенсибілізацію, 
дратівливість дихання, алергії, шкірна хвороба 
ітпВместо цього встановіть пристрій BioVent WC, який 
працює так само, як витяжка запахів з кухні. Запахи з 
унітазу відсмоктуються за допомогою дуже спокійно 
працюючого вентилятора, встановленого в BioVent WC 
непосредтвенно подкюченон до вентиляційній трубі 
або зовні через стіну будівлі, але не розносятся по 
всьому приміщенні.



DANE TECHNICZNE
TECHNICAL DATA

[mm] Biovent WC
A 249
B 103
C 32

Przystosowany do stelaży WC w PL
Producent Model

KOŁO TECHNIC GT, SLIM 2

CERSANIT HITEC, SLIM,  LINK

SANIT 699 – narożny, 721 -  ineo, 803 – 8 cm zabudowy

GEBERIT Model z trójnikiem-odciągiem

ROCA PRO, DUPLO

ALCAPLAST A101/1200V SADROMODUL, A102/1200V JADROMODUL, A115/1000V RONOVMODUL

GROHE RAPID SL
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back

Kompatybilne modele: 

pRim

pRemium

pRestige

aRid

aRc
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ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН

розмір
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       Зворотний клапан призначений для вентиляторів 
нашої фірми. Це елемент вентиляції, що запобігає 
зворотний повітряний потік в приміщення. Він 
монтується на фланці вентилятора. Унеможливлює 
потрапляння забруднень з вентиляційної труби в 
вентильованому приміщенні.

Зворотний клапан забезпечує надходження повітря 
тільки в одному напрямку, при цьому, не обмежуючи в 
значній мірі продуктивність вентилятора.



ZAWÓR ZWOTNY DRIM

BACK VALVE DRIM
ЗВОРОТНІЙ КЛАПАН DRIM

Kompatybilne modele: 

dRim

Kod/
Code/ 

Код

Nazwa
name
ім'я

Rozmiar/
size/

розмір

07-200 zawór zwrotny Ø 100
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