
1973’ten beri ISK sektörüne 
yenilik katıyoruz

“FabricAir Hava Dağıtım teknolojisi, ilgili tüm taraflar 
için projenin başarıyla sonuçlanmasını sağladı. Daha 
ucuza, daha hızlı ve mükemmel performans gösterdi.”

Metal kanal yerine tekstil bazlı hava dağıtım 
teknolojisini tercih ederek toplam montaj 
maliyetlerinde %70, işletme maliyetlerinde 
ise %40’a varan tasarruf sağlayabilirsiniz.

HAVA DAĞITIM 
SİSTEMLERİNİN GELECEĞİ



Yaşam Alanındaki Mükemmel 
Hava Kalitesini Mühendislik         
ile Kolaylaştırıyoruz

FabricAir® ile birlikle çalışmak mühendislik hizmeti sunan 
firmalar için kolaydır. Projenizdeki hava dağıtım sistemini 
sizin için tasarlıyoruz, çizimleri hazırlıyor ve teknik 
özellikleri belirliyoruz.

 • Rakipsiz teknik performans
 • Uzun ömürlü
 • Yoğuşmasız, sessiz ve cereyansız hava dağıtımı
 • Gıda işleme tesisleri ve 3.sınıf temiz odalar için 

uygun
 • Geleneksel metal kanal sistemlerinden daha ucuz
 • Değer Mühendisliği için Harika Seçenek – %70’e  

varan tasarruf

FabricAir® hava dağıtım çözümleri, iç mekanlarda en yüksek hava kalitesini sağlayarak üstün teknik 
performansa sahip mühendislik değeri yaratır.

FabricAir® hava dağıtım sistemleri, mimarlık ve mühendisliği birleştirerek eşsiz bir çözüm sunar.

Mimarların Yaratıcılığını 
Mümkün Kılıyoruz

FabricAir, mükemmel bir iç mekan için işlevselliği ve 
estetiği bina mimarisine uygun, şık bir görünümde 
birleştiriyor.

 • Tasarımda özgürlük
 • Estetik çözüm
 • Düşük enerji tüketimi – %40’a varan tasarruf
 • Neredeyse tamamen sessiz
 • Hijyenik ve paslanmaz
 • Yaşam bölgesinde en yüksek düzeyde konfor sağlar



Mükemmel İç Mekan Hava 
Kalitesinin Tadını Çıkarın

Doğru hava dağıtımı, işlevsel, sağlıklı ve konforlu iç bir iç 
mekan yaratmak için çok önemlidir. FabricAir ile doğru 
hava dağıtımının yapıldığı yerlerde bina sahipleri ve 
ortamda bulunan bireyler aşağıdaki faydaları elde eder:

 • Emsalsiz teknik performans
 • Cereyansız, en yüksek seviyede ortam konforu
 • Düşük elektrik tüketimi – %40’a varan tasarruf
 • Estetik çözümler
 • Minimum bakım
 • Toplam montaj maliyetlerinde %70’e varan tasarruf

Cereyansız doğru hava dağıtımı, hastalık nedeniyle alınan izinleri azaltır ve konforu artırır. Bina ve 
ekipmanların dayanıklılıkları üzerinde olumlu etkiye sahiptir. Yoğuşmayı ortadan kaldırarak rutubeti ve küf 
oluşumunu önler.

Kolay montaj, teknolojimizin en önemli özelliklerinden biridir.

Bütçe Dışına Çıkmadan Zamanında 
Teslimi Kolaylaştırıyoruz

FabricAir® tekstil bazlı hava dağıtım çözümleri metal 
sistemlere göre toplam montaj maliyetlerinde %30 ile %70 
arasında tasarruf sağlar. Kolay ve basit teslimat, sezgisel ve 
basit montaj, yer tasarrufu ve ekonomik nakliye sayesinde 
klasik metal kanal sistemlerine göre büyük oranda tasarruf 
edebilirsiniz.

 • Kolay montaj
 • Toplam montaj maliyetlerinde %70’e varan tasarruf
 • Sektördeki en kısa teslim süresi
 • Özel alet gerektirmez
 • Sezgisel montaj
 • İsteğe bağlı montaj danışmanlığı



fabricair.com/tr/iletisim

Tüm hakları FabricAir®‘e aittir, 2022. 
Son sürüm fabricair.com adresinden indirilebilir. 

Baskı hatalarından ya da üzerinde değişiklik 
yapılan veya üretimine son verilen ürünlerden 

ötürü sorumlu tutulamayacağımızı belirtiriz.

FabricAir GmbH

Berlin, Almanya

Phone: (+49) 30 587407591

Email: sales-de@fabricair.com

FabricAir BV

Hoogvliet RT, Hollanda

Phone: (+31) 181 848 397

Email: sales-nl@fabricair.com

FabricAir GmbH

Wien, Avusturya

Tel.: (+43) 1 9346162

El. paštas: sales-de@fabricair.com

FabricAir España S.L.

Zaragoza, İspanya

Phone: (+34) 876 097224

Email: sales-es@fabricair.com

FabricAir Latin America S.A de C.V.

Silao, Guanajuato, México

Phone: (+52) 477 454 0410

Email: sales-mx@fabricair.com

FabricAir (Qingdao) Co. Ltd.

Qingdao, Çin

Phone: (+86) 532 5552 0890

Email: sales-cn@fabricair.com

FabricAir, UAB

Alytus, Litvanya

Phone: (+370) 315 78 723

Email: sales-lt@fabricair.com

FabricAir AS

Trondheim, Norveç

Phone: (+47) 9349 1122

Email: sales-no@fabricair.com

FabricAir Turkey A.Ş.

İzmir, Türkiye

Phone: (+90) 232 446 34 58

Email: sales-tr@fabricair.com

FabricAir, Inc.

Suwanee, GA, A.B.D.

Phone: (+1) 502-493-2210

Email: sales-us@fabricair.com

FabricAir Ltd.

Rotherham, İngiltere

Phone: (+44) 1709 835989

Email: sales-uk@fabricair.com

FabricAir A/S

Køge, Danimarka

Phone: (+45) 5665 2110

Email: sales-dk@fabricair.com

FabricAir AB

Malmö, İsveç

Phone: (+45) 5665 2110

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

Mikołów, Polonya 

Phone: (+48) 32745 6240

Email: sales-pl@fabricair.com

https://www.fabricair.com/tr/iletisim/

