
Ele men ty Re no Pi pe moż na in dy wi -
du al nie do pa so wy wać i do ci nać w za leż -
no ści od po trzeb. 

Dzię ki wy ko rzy sta niu szyb ko złą czy
mon taż jest pro sty i wy god ny. Po le ga on
na przy mo co wa niu klam ry mon ta żo wej
do su fi tu, a na stęp nie szyb ki mon taż
ka na łu po przez „klik nię cie”.

Mon taż na tyn ko wy
na sty ku su fi tu i ścia -
ny gwa ran tu je rów ne
i ele ganc kie wy koń -
cze nia. Asy me trycz -
ne uszczel nie nia po -
mię dzy kształt ka mi
spra wia ją ab so lut ną
szczel ność ca łe go
sys te mu dys try bu cji
po wie trza.

Sys tem dys try bu -
cji po wie trza na wie wa ne go Re no Pi pe, w
po łą cze niu z urzą dze nia mi od zy sku cie -
pła KWL fir my He lios, gwa ran tu ją kom -
fort w każ dym miesz ka niu. Zu ży te po -
wie trze, bez po śred nio z kuch ni, ła zien -
ki lub WC, prze pły wa przez roz dzie lacz
do wy mien ni ka, gdzie na stę pu je od zysk
cie pła i wstęp ne pod grza nie zim ne go
po wie trza z ze wnątrz. 

In sta la cja wy cią go wa re ali zo wa na
jest w sys te mie Re no Pi pe po przez
kon cep cję kra tek hi gie nicz nych wy po -
sa żo nych w fil try. 

Pod su mo wu jąc, stwier dzić na le ży, że
sys tem Re no Pi pe to przede wszyst kim
oszczęd ność miej sca, kosz tów oraz cza -
su mon ta żu. Sta no wi on pro sty i ta ni
spo sób na za pew nie nie po praw nie
dzia ła ją cej wen ty la cji w ist nie ją cych
bu dyn kach. Dzię ki za sto so wa niu uni -
kal ne go sys te mu Re no Pi pe fir my He -
lios re no wa cja ener ge tycz na bu dyn ków
osią gnę ła per fek cję.
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Fot. 3. Przykład instalacji wentylacyjnej
RenoPipe.

Fot. 2. Zdję cia przed sta wia ją ko lej ność mon ta żu ele men tów
sys te mu Re no Pi pe fir my He lios.


