
KATALOG INSTALACJI WENTYLACYJNYCH



Każdy system rekuperacji zamontowany przez REKUPERATORY.PL gwarantuje po-
nadprzeciętny komfort klimatyczny w domu, cichą pracę i maksymalny odzysk ciepła. 

Dzięki optymalnemu dobraniu mocy rekuperatora oraz rodzaju instalacji, prawidło-
wo zaprojektowanym przepływom powietrza, odpowiednim średnicom kanałów, 
właściwemu rozmieszczeniu punktów nawiewnych i  wywiewnych masz pewność 
i gwarancję bezawaryjnej oraz komfortowej pracy systemu rekuperacji. 

System energooszczędnej wentylacji RekupeRatoRy.pl jest:

 � indywidualnie dostosowany do charakteru budynku: jego konstrukcji i izolacji oraz 
do rozkładu pomieszczeń 

 � maksymalnie sprawny na każdym odcinku instalacji: od czerpni aż do wyrzutni, 
co gwarantuje pełne wykorzystanie jego możliwości w zakresie odzysku ciepła 
i komfortu

 � solidnie wykonany przy pełnej współpracy z doświadczonymi specjalistami
 � wykonany z poszanowaniem już istniejących elementów w domu: warstwą izola-
cji, instalacjami (np. elektryczną, odkurzacza centralnego etc.)

 � niezmienny w czasie, dający się wyczyścić, z możliwością pełnego serwisowania 
w czasie i po upływie gwarancji

 � wyregulowany zgodnie z projektem, co zapewnia prawidłową pracę systemu przy 
maksymalizacji oszczędności eksploatacyjnych

 � szczelnie zaizolowany, co ma znaczący wpływ na poziom odzysku ciepła

2



NeoFlexGolD (wcześniej: R-VeNt Flex) to system przewodów wentylacyjnych o śred-
nicy zaledwie 63 mm umożliwiający całkowite ukrycie instalacji w stropach monoli-
tycznych, wylewkach, zabudowie szkieletowej oraz w bruzdach ściennych. 

elementy systemu wykonane są z wysokiej jakości antybakteryjnego tworzywa pe  
odpornego na uszkodzenia mechaniczne. Materiał przebadany jest toksykologicz-
nie, nie wydziela zapachu, jest bezpieczny dla zdrowia. przewody wentylacyjne 
NeoFlexGolD posiadają gładką powierzchnię wewnętrzną o właściwościach anty-
statycznych i antybakteryjnych.

Uwaga! Zaletą systemu jest niewielka średnica przewodu: tylko 63 mm, ponad-
przeciętna jakość tworzywa polietylenowego (certyfikat antybakteryjności), od-
porność na zniszczenie, niezmienność w czasie, najwyższa klasa szczelności.

Wszystkie elementy systemu wykonane są w 100% polietylenu. posiadają najwyż-
szą, certyfikowaną klasę szczelności D i atest Higieniczny pZH.

System dystrybucji powietrza NeoFlex®GOLD  

 Xmałe średnice kanałów:  
63 mm 

 X100% systemu z wyso-
kiej jakości tworzywa 

 Xuszczelki z mikrogumy: 
klasa szczelności D

Najważniejsze cechy
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System NeoFlexGolD:
1 – profesjonalny montaż w systemie „na klik”
2 – instalacja ułożona na stropie przed zalaniem posadzki 
3 – instalacja zamontowana w suficie podwieszanym
4 – gładka, antystatyczna i antybakteryjna powierzchnia wewnętrzna przewodów 
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Elementy systemu NeoFlexGOLD

okrągłe przewody 
wentylacyjne 

płaskie kolektory 
(rozdzielacze)

niskie skrzynki  
rozprężne 

skrzynki rozprężne 
90o z podejściem 
pod anemostat

kolektory 90o  
z 18 króćcami
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 + stworzony specjalnie do dystrybucji 
powietrza: aerodynamiczny, bezpiecz-
ny, higieniczny 

 + warstwa wewnętrzna wykonana z an-
tystatycznego, antybakteryjnego 
i bezzapachowego tworzywa 

 + optymalne wymiary: niewielkie śred-
nice (63 mm) mieszczą się w typowej 
wylewce na stropie lub w stropie 

 + eliminują konieczność ukrywania in-
stalacji w zabudowach

 + uszczelki z mikrogumy zapewniają 
trwałe i szczelne połączenia: gwaranto-
wana szczelność w każdych warunkach 

 + maksymalne kąty gięcia z pełną kon-
trolą przepływu powietrza: tylko mini-
malne opory instalacji na załamaniach 

 + doskonała aerodynamika: równomier-
ne rozłożenie prędkości przepływów 
w całym systemie 

 + ultrawytrzymałe i trwałe: bezpieczeń-
stwo podczas montażu, żadnego ry-
zyka uszkodzenia kanałów 

 + pełne bezpieczeństwo wykonania:  
kanały montuje się szczelnie zaślepione 

 + profesjonalny montaż eliminuje ko-
nieczność ukrywania instalacji w za-
budowach

 + przewody o gładkim wnętrzu łatwe 
do czyszczenia mechanicznego

 + najwyższa klasa szczelności D
 + atest Higieniczny pZH
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Rozdzielaczowy system NeoFlexPRO składa się z okrągłych przewodów antybak-
teryjnych z jonami srebra o średnicy zewnętrznej 63 mm wykonanych z wysokiej 
gęstości tworzywa polietylenowego, zwanym powszechnie tworzywem pe. pozo-
stałe elementy (rozdzielacze, skrzynki rozprężne) wykonane są ze stali ocynkowanej. 
Wysoka gęstość powłoki ocynku (275 g/m2) gwarantuje długą żywotność.

opatentowana konstrukcja rozdzielaczy przelotowych z perforacją zapewnia rów-
nomierny rozdział powietrza i niewielkie opory. Zaprasowanie elementów łączą-
cych kształtki zachowuje warstwę ocynku w miejscu łączenia. Ranty montażowe 
ułatwiają mocowanie.

Uwaga: króćce z tworzywa na klik – znacznie przyspieszony montaż – potrzebne 
tylko 30% czasu na przyłączenie rur do kolektorów i skrzynek rozprężnych!

System dystrybucji powietrza NeoFlex®PRO

 Xniewielkie średnice  
kanałów: 63 mm 

 Xprzewody z antybakte-
ryjnego tworzywa  

 Xwysoka jakość  
elementów stalowych

Najważniejsze cechy
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1 – połączenie samouszczelniające: nie jest wymagane użycie taśmy 
2 – dodatkowa uszczelka przy połączeniu z kanałem wentylacyjnym
3 – łączenie na zimno: powłoka ocynku pozostaje nienaruszona
4 – dodatkowa uszczelka gumowa na połączeniu 

przewody  
antybakteryjne pe  
o średnicy 63 mm 

skrzynki rozprężne 
kątowe  

i przelotowe

rozdzielacze  
płaskie  

2, 3 i 4 kierunkowe

rozdzielacze przelotowe  
2 i 3-rzędowe

akcesoria dodatkowe, 
m.in. zaślepki, złączki 

Elementy systemu NeoFlexPRO

1 2
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 + średnica przewodu tylko 63 mm 
 + praktyczna wysokość systemu - 
kształtki zaledwie 72 mm 

 + łatwość ukrycia w niskich posadzkach 
i płytkim suficie podwieszanym  

 + wymagana niższa grubość posadzki 
i styropianu niż w przypadku innych 
systemów

 + rozdzielacze z funkcją tłumienia –  
wyłożone wewnętrzną warstwą tłu-
miącą 3 mm 

 + przewody z polietylenu z wewnętrzną 
powłoką antybakteryjną

 + bardzo wysoka szczelność systemu: 
klasa C

 + równomierny rozdział powietrza,  
niewielkie opory

 + dodatkowe uszczelnienie przyłącza 
do anemostatu skrzynki rozprężnej

 + kształtki wycinane laserowo: wysoka 
estetyka i szczelność produktu 
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Rozdzielaczowy system NeoFlexSTD (wcześniej: NeoFlex) składa się z okrągłych 
przewodów o średnicy zewnętrznej 75 mm wykonanych z wysokiej gęstości two-
rzywa polietylenowego, zwanym powszechnie tworzywem pe. Ich niewielkie śred-
nice - zaledwie 75 mm umożliwiają ukrycie instalacji w warstwie posadzki, konstruk-
cji ściany lub sufitu. 

pozostałe elementy: rozdzielacze, skrzynki rozprężne wykonane są ze stali ocynko-
wanej.

System NeoFlexStD można połączyć z każdym systemem kanałów stalowych lub 
systemem Climate Recovery.

Uwaga! Wewnętrzna warstwa antybakteryjna przewodów NeoFlexSTD zawiera 
jony srebra, które gwarantują wysoką higieniczność systemu. 

System dystrybucji powietrza NeoFlex®STD

 Xniewielkie średnice  
kanałów: 75 mm 

 Xprzewody z antybakte-
ryjnego tworzywa  

 Xpozostałe elementy  
systemu ze stali

Najważniejsze cechy
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System NeoFlexStD:
1 – instalacja zamontowana pod konstrukcją dachu
2 – na poddaszu nieużytkowym przy połaci dachu
3, 4 – fragmenty instalacji
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okrągłe przewody  
z tworzywa

warstwa wewnętrzna 
z jonami srebra

stalowe skrzynki 
rozprężne

stalowe rozdzielacze 
rurowe 

Elementy systemu NeoFlexSTD
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 + niewielkie średnice przewodów pe: 
tylko 75 mm: możliwość ukrycia insta-
lacji w warstwie posadzki, konstrukcji 
ściany lub sufitu

 + bezpieczne, szczelne połączenia ze 
stalowymi kształtkami wentylacyjny-
mi za pomocą uszczelek epDM

 + wewnątrz przewodów warstwa anty-
bakteryjna z jonami srebra (wysoka 
higieniczność: certyfikat)

 + ciche, bezawaryjne funkcjonowanie 
instalacji

 + duża wytrzymałość na uszkodzenia 
mechaniczne podczas montażu

 + przewody o gładkim wnętrzu łatwe 
do czyszczenia mechanicznego 

 + pełne bezpieczeństwo użytkowania 
 + atest higieniczny pZH 

11



System NeoStal wykonany jest w całości z blachy stalowej ocynkowanej. każdy ele-
ment systemu posiada ustandaryzowaną wysokość 50 mm, co sprawia, że mieści się 
on w standardowej grubości warstwy styropianu na stropie zachowując przy tym 
dużą przepustowość.  

W skład systemu wchodzą płaskie kanały stalowe oraz wszystkie niezbędne kształt-
ki do budowy kompletnej instalacji wentylacyjnej: kolana, trójniki, podejścia pod 
anemostaty. Dzięki niewielkiej wysokości system NeoStal z łatwością daje się zasto-
sować nawet w najbardziej wymagającej i skomplikowanej architekturze  budynku.

Uwaga! System NeoStal z łatwością łączony jest z systemem stalowych kanałów 
okrągłych spiro o dużych średnicach, co pozwala ułożyć nawet skomplikowaną 
instalację. 

System dystrybucji powietrza NeoStal®

 Xniewielka wysokość  
systemu: 50 mm  

 Xwszystkie elementy sys-
temu wykonane ze stali 

 Xpełna kompatybilność  
z kanałami spiro

Najważniejsze cechy
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Elementy systemu NeoStal

kanały stalowe podejścia  
pod anemostat

kolana płaskie 90o kolana pionowe 90o trójniki 90o

System NeoStal:
1 – w trakcie prac montażowych
2, 3 – instalacja ułożona na stropie przed zalaniem posadzki
4 – fragment instalacji

2

4

1

3
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 + kanały i akcesoria systemu NeoStal 
wykonane w całości z blachy ocynko-
wanej

 + niewielkie wymiary elementów:  
wysokość zaledwie 50 mm 

 + system NeoStal łatwo daje się scho-
wać w warstwie styropianu na stropie

 + gwarancja przepustowości systemu 
porównywalna jak dla innych syste-
mów

 + ciche, bezawaryjne, bezpieczne funk-
cjonowanie

 + wysoka wytrzymałość na uszkodzenia 
podczas montażu

 + możliwość wyczyszczenia
 + trwałość
 + niezmienność przepływów powietrza 
w czasie użytkowania

 + atest higieniczny pZH
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CRD to system izolowanych kanałów i kształtek do budowy kompletnych instalacji 
wentylacyjnych. 

Uwaga! Produkt ekologiczny: zbudowany ze szkła, piasku i  wody! Niezwykle 
lekki – 50% lżejszy od stali – zaizolowany na gotowo; całkowicie niepodatny na 
korozję, bardzo cichy – redukcja hałasu w kanale nawet o 8 dBA, bardzo szczelny 
–  posiada najwyższą klasę szczelności D! 

System CRD z łatwością zastępuje typową okrągłą stalową rurę wentylacyjną. Dzięki 
unikalnym właściwościom można go przeksztacić w kanał prostokątny. opatento-
wana powłoka aluminiowa zabezpiecza przed kondensacją pary wodnej zarówno 
na zewnątrz, jak i wewnątrz kanałów oraz kształtek.

System CRD posiada aż 6 patentów. Chronione są m.in.: kształt, właściwości i mate-
riał kanałów, ich metoda wytwarzania oraz sama folia zewnętrza i wewnętrzna za-
bezpieczająca kanały.

System CRD cechują wszystkie zalety kanałów stalowych: jest trwały, niepalny, moż-
na go czyścić mechanicznie od wewnątrz.

System kanałów i kształtek wentylacyjnych Climate Recovery® (CRD) 

 Xpreizolowane wełną 
szklaną na etapie pro-
dukcji 

 Xwszystkie elementy  
systemu wykonane  
ze szkła, piasku i wody

 Xbardzo ciche, szczelne  
i lekkie

Najważniejsze cechy

HIT
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System CRD:
1 – dzięki sześciokątnej budowie wnętrza łatwy do przekształcenia w kanał prostokątny
2 – niezwykle lekki – 50% lżejszy od stali 
3 – w pełni kompatybilny z innymi instalacjami
4 – fragment instalacji zamontowanej w suficie podwieszanym
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preizolowane kanały sześciokątne  
z wełny szklanej

preizolowane 
trójniki z wełny 

szklanej 

preizolowane 
kolana z wełny 

szklanej 90o

adaptery redukcje

System CRD to szeroki wybór izolowanych kanałów i kształtek służących do budo-
wy systemów wentylacyjnych, klimatyzacyjnych oraz ogrzewania powietrznego nie 
większych niż 1400 m3/h. 

Elementy systemu CRD
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 + niezwykle lekki: 50% lżejszy od stali
 + zaizolowany już w procesie produkcji
 + całkowicie niepodatny na korozję
 + bardziej cichy: redukcja hałasu w ka-
nale nawet o 8 dBa

 + bardzo szczelny: posiada najwyższą 
klasę szczelności D

 + szybki i precyzyjny w montażu
 + nie posiada ostrych krawędzi
 + fragment kanału CRD można wy-
korzystać jako sztywny tłumik aku-
styczny

 + umożliwia dezynfekcję na mokro  
i chlorowanie

 + ekologiczny: produkowany z piasku, 
wody i szklanych butelek

 + dzięki swojej giętkości może być za-
stosowany w trudnodostępnych 
miejscach

 + certyfikat Sp SItaC z oznaczeniem Ce 
(szwedzkiego organu do certyfikacji  
i akredytacji) 

 + klasyfikacja ogniowa (produkt 
niepalny wg pN-eN 13501-1: 
007+a1:2009) 

 + atest higieniczny pZH
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kanały stalowe spiro gwarantują dokładną trasę prowadzenia instalacji i zachowa-
nia nienaruszonych średnic. Niemal w 100% eliminują ryzyko powstania uszkodzeń 
podczas montażu. 

Zaizolowane warstwą wełny mineralnej stanowią doskonały materiał do budowy 
instalacji wentylacyjnej. Dają się wyczyścić i umożliwiają wykonanie rewizji: dostępu 
do wnętrza kanału.

Uwaga! Stal spiro to sprawdzony, tradycyjny materiał do budowy instalacji wen-
tylacyjnych: bezpieczny, trwały i niezmienny w czasie. 

Stosowane średnice kanałów stalowych spiro wynoszą od 80 do 350 mm.

przy budowie instalacji z kanałów stalowych spiro ważne jest umiejętne zaprojekto-
wanie tras prowadzenia całej instalacji. Minimalizuje to konieczność wykonywania 
sufitów podwieszanych oraz zabudowy z płyt g-k. 

Instalację z kanałów stalowych spiro często łączy się z płaskimi kanałami stalowymi 
systemu NeoStal.

Stal spiro – instalacja z okrągłych sztywnych kanałów wentylacyjnych

STAL  
SPiRO
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klasyczna instalacja z zaizolowanych okrągłych kanałów ze stali spiro: 
1 – kanały na poddaszu nieużytkowym prowadzone po obwodzie strychu nieużytkowego 
2 – kanały na poddaszu nieużytkowym prowadzone przy połaci dachu
3 – instalacja z kanałów stalowych prowadzona pod sufitem
4 – instalacja na poddaszu użytkowym: widok z dolnej kondygnacji przed zabudową podłogi strychu

 Xwszystkie elementy  
systemu wykonane  
z zaizolowanej stali  
spiro 

 Xprecyzyjne rozplanowa-
nie instalacji nawet przy 
bardzo skomplikowanej 
architekturze budynku 

 Xpełna kompatybilność 
z systemem NeoStal

Najważniejsze cechy
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Stal  
Spiro

 + tradycyjna instalacja z kanałów stalo-
wych spiro 

 + regulację przepływu powietrza uzysku-
je się zmiennymi średnicami kanałów 

 + zgodna z aktualnymi przepisami wen-
tylacyjnymi

 + gwarantuje maksymalne zyski ener-
getyczne 

 + uwzględnia optymalne trasy pro-
wadzenia kanałów, które gwarantu-
ją maksymalne wykorzystanie prze-
strzeni użytkowej i nieużytkowej

 + optymalne przepływy powietrza
 + zaizolowana wełną mineralną na całej 
długości

 + zapewnia cichą pracę 
 + daje się wyczyścić mechanicznie
 + brak przepustnic regulacyjnych unie-

możliwiających wyczyszczenie kanałów 
 + brak tłumików elastycznych uniemoż-
liwiających wyczyszczenie instalacji 
za anemostatami

 + zaizolowana akustycznie i przeciw-
kondensacyjnie

 + wyposażona w sztywne rozprężenia 
przed anemostatami

 + możliwa do zastosowania nawet 
w najbardziej skomplikowanej archi-
tekturze budynku
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Rekuperatory.pl na każdą wykonaną instalację udzielają 10-letniej 
gwarancji na niezmienne zachowanie kształtu kanałów wentylacyj-
nych, zachowanie przekrojów, przepływów powietrza, niezmienną 
wytrzymałość i trwałość kanałów wentylacyjnych i zastosowanych 
elementów systemu oraz wytrzymałość materiałów umożliwiającą 

mechaniczne czyszczenie instalacji. 


