
ŠVOK pramonės 
novatoriai nuo 1973 m.

 „Projekto sėkmę lėmė „FabricAir“ oro sklaidos 
technologijos. Tai buvo pigiau, greičiau ir efektyviau.“

Pasirinkę tekstilinius ortakius 
vietoje metalinių, sutaupykite iki 
70 % montavimo darbams ir 40 % 
eksploatacinėms sąnaudoms.

ORO SKLAIDOS
ATEITIS 



Oro sklaidos projektavimas – 
tai paprasta

Jums, kaip inžinieriui-konsultantui bendradarbiauti 
su „FabricAir“ yra labai pravartu. Mes suprojektuosime 
sistemas ir paruošime brėžinius bei specifikacijas – viską 
padarysime už Jus.

 • Neprilygstamos techninės charakteristikos
 • Ilgaamžiškumas
 • Jokio kondensato, triukšmo ir skersvėjų
 • Tinkamas pasirinkimas maisto perdirbimo įmonėms 

ir švarioms patalpoms, ISO 3 klasė
 • Pigiau už įprastus metalinius ortakius
 • Puikus kokybės ir kainos santykis – sutaupykite iki 

70 %

„FabricAir“ sprendimai – tai kvalifikuoto inžinierių darbo ir neprilygstamų techninių savybių derinys, 
užtikrinantis optimalią patalpų oro kokybę.

„FabricAir“ technologijos tobulai integruojamos į pastato architektūros inžineriją.

Mes įgyvendiname 
architektų vizijas

Funkcionalumas ir estetika susijungia, kad sukurtų 
tobulą patalpų mikroklimatą ir estetiškai atrodantį 
interjerą. 

 • Laisvė kurti
 • Estetiška
 • Mažesnės energijos sąnaudos – sutaupykite iki 40 %
 • Itin tyli sistema  
 • Higieniška ir atsparu korozijai
 • Aukščiausio lygio komfortas



Mėgaukitės puikia patalpų 
oro kokybe

Mūsų siūlomos oro sklaidos sistemos skirtos sukurti 
funkcionalią, sveiką ir patogią aplinką patalpose. Tai 
teigiamai įvertins visi - tiek esantys jose, tiek jų valdytojai.

 • Puikios techninės savybės
 • Komfortiška aplinka ir jokių skersvėjų  
 • Mažesnės energijos sąnaudos – sutaupykite iki 40 %
 • Estetiška
 • Minimali priežiūra
 • Iki 70 % mažesnės montavimo išlaidos

Tinkamai paskirsčius orą, patalpoje nesusidaro skersvėjų, sumažėja sergamumas ir užtikrinamas 
didesnis komfortas. Tinkamas oro paskirstymas ir sklaida taip pat turi teigiamą poveikį pastatų ir įrangos 
ilgaamžiškumui, nes užkerta kelią kondensacijai, drėgmei ir pelėsiui.

Paprastas montavimas yra išskirtinis šios technologijos bruožas ir inžinerinio meistriškumo rezultatas.

Mes viską atliksime laiku 
ir už priimtiną kainą

Paprastas montavimas yra išskirtinis šios technologijos 
bruožas ir inžinerinio meistriškumo rezultatas. „FabricAir“ 
sprendimai gali 30–70 % sumažinti bendras įrengimo 
išlaidas, lyginant su įprastais metaliniais ortakiais 
Garantuojame kompaktiškai supakuotų gaminių pristatymą 
laiku, todėl išlaidos bus dar mažesnės. Juos bus paprasta 
sumontuoti, o prireikus, visą pagalbą suteiksime telefonu.  

 • Paprastas montavimas
 • Iki 70 % mažesnės montavimo išlaidos
 • Greičiausias pristatymas rinkoje  
 • Jokių specialių įrankių
 • Intuityvus darbas
 • Papildomos priežiūros paslaugos



fabricair.com/lt/kontaktai

Visos teisės priklauso FabricAir, 2022.
Naujausią leidinio versiją galima parsisiųsti 
adresu fabricair.com Mes nesame atsakingi 

už spausdinimo klaidas, atnaujintus ar 
išimtus iš gamybos produktus.

FabricAir GmbH

Berlin, Vokietija

Tel.: (+49) 30 587407591

El. paštas: sales-de@fabricair.com

FabricAir BV

Hoogvliet RT, Nyderlandai

Tel.: (+31) 181 848 397

El. paštas: sales-nl@fabricair.com

FabricAir GmbH

Wien, Austrija

Tel.: (+43) 1 9346162

El. paštas: sales-de@fabricair.com

FabricAir España S.L.

Zaragoza, Ispanija

Tel.: (+34) 876 097224

El. paštas: sales-es@fabricair.com

FabricAir Latin America S.A de C.V.

Silao, Guanajuato, México

Tel.: (+52) 477 454 0410

Email: sales-mx@fabricair.com

FabricAir (Qingdao) Co. Ltd.

Qingdao, Kinija

Tel.: (+86) 532 5552 0890

El. paštas: sales-cn@fabricair.com

FabricAir, UAB

Alytus, Lietuva

Tel.: (+370) 315 78 723

El. paštas: sales-lt@fabricair.com

FabricAir AS

Trondheim, Norvegija

Tel.: (+47) 9349 1122

El. paštas: sales-no@fabricair.com

FabricAir Turkey A.Ş.

İzmir, Turkija

Tel.: (+90) 232 446 34 58

El. paštas: sales-tr@fabricair.com

FabricAir, Inc.

Suwanee, GA, JAV

Tel.: (+1) 502 493 2210

El. paštas: sales-us@fabricair.com

FabricAir Ltd.

Rotherham, Jungtinė Karalystė

Tel.: (+44) 1709 835989

El. paštas: sales-uk@fabricair.com

FabricAir A/S

Køge, Danija

Tel.: (+45) 5665 2110

El. paštas: sales-dk@fabricair.com

FabricAir AB

Malmö, Švedija

Tel.: (+45) 5665 2110

El. paštas: sales-se@fabricair.com
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FabricAir sp. z o.o.

Mikołów, Lenkija

Tel.: (+48) 32745 6240

El. paštas: sales-pl@fabricair.com


