
Przez ostat nie la ta re no wa cja
ener ge tycz na bu dyn ków spro wa dza
się głów nie do ochro ny przed utra tą
cie pła. Ce chą cha rak te ry stycz ną
jest wy ko ny wa nie do dat ko wych
warstw izo la cji ciepl nej, mon ta żu szczel -
niej szych okien i drzwi, któ re chro nią
bu dy nek przed nie kon tro lo wa ny mi stra -
ta mi cie pła i przy czy nia ją się do zmniej -
sze nia kosz tów zu ży cia ener gii.

Sto so wa ne obec nie roz wią za nia po wo -
du ją, że bu dyn ki sta ją się w du żym stop -
niu szczel ne, co unie moż li wia do pływ
świe że go po wie trza do miesz kań i wła -

ści we dzia ła nie wen ty la cji gra wi ta cyj nej.
Brak pra wi dło wo dzia ła ją cej wen ty la cji
jest przy czy ną po wsta wa nia wie lu szkód
bu dow la nych spo wo do wa nych nad mia -
rem wil go ci, ple śnią oraz grzy ba mi.

Szko dy bu dow la ne, a przede wszyst -
kim brak do pły wu świe że go po wie trza

do miesz kań, nie zbęd ne go do za -
pew nie nia kom for tu i zdro we go
funk cjo no wa nia lu dzi, sta ły się im -
pul sem do po wsta nia re wo lu cyj ne -
go sys te mu roz pro wa dze nia po wie -

trza Re no Pi pe fir my He lios.
Ocie plo ne fa sa dy bu dyn ków, szczel -

ne okna i drzwi wraz z sys te mem Re no -
Pi pe spra wia ją, że re no wa cja ener ge -
tycz na bu dyn ków speł nia wszel kie
stan dar dy i wy mo gi tech nicz ne.

Re wo lu cyj ny sys tem Re no Pi pe po -
zwa la w spo sób nie zwy kle pro sty i prze -
my śla ny na wy ko na nie in sta la cji wen ty -
la cji me cha nicz nej bez znacz nej in ge -
ren cji w struk tu rę bu dyn ku.

Ele men ty sys te mu wy ko na ne są ze
spie nio ne go po li sty re nu (EPS). Dzię ki
te mu kształt ki i ka na ły cha rak te ry zu ją
się wy so ką ter mo izo la cyj no ścią, co eli -
mi nu je koszt do dat ko wych izo la cji. Po -
nad to są one lek kie i ła twe w mon ta żu.

Dys kret ne roz pro wa dze nie in sta la cji
sta no wi jed no cze śnie ele ganc kie wy -
koń cze nie miesz ka nia. Za sto so wa nie
sy te mu Re no Pi pe eli mi nu je ko niecz -
ność wy ko ny wa nia su fi tów pod wie sza -
nych nie zbęd nych w przy pad ku tra dy -
cyj ne go roz pro wa dze nia ka na łów wen -
ty la cyj nych. Po zwa la to na szyb ki i
kom for to wy mon taż bez do dat ko wych
prac wy koń cze nio wych.

Sys tem roz pro wa dze nia po wie trza
Re no Pi pe, wy ko na ny z kształ tek gład -
kich lub pro fi lo wa nych, moż na do dat -
ko wo ma lo wać, co jesz cze bar dziej
wpły wa na je go es te ty kę i moż li wo ści
wkom po no wa nia w wy strój miesz ka nia.
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Fot. 1. Sys tem Re no Pi pe.


