
Термовъздушни Завеси

и

Лъчисто отопление



Исторически факти

Фирмата е създадена

през 1932 в Гьотеборг
Швеция под името

Friberg & Co



Етапи в развитието
1932 Основаване

1932

1940 Вентилаторни печки

1940

2000 200 милиона ШК

2000

1980 Лъчисто отопление

1980

1970 Термовъздушни завеси

1970



Дистрибуторска Мрежа

Част от Systemair Group



Термовъздушни завеси

Frico е най-големият световен
производител на Термовъздушни завеси в

света. На година се произвеждат около 25,000 
броя



Приложения

� Индустрия

� Обществени сгради

� Индустрия



Принцип на Действие

Чрез Системата Thermozone се създава
невидима бариера от въздух между

външната и вътрешната среда



Проблеми при отворена врата

� Течението причинява неудобства

� Губи се енергия за отопление/охлаждане на
помещенията

� Прах, дим и дъжд проникват без проблем в
помещенията



Как Thermozone решава проблема

� Премахва течението и осигурява комфортна среда в

помещението

� Премахва загубите от енергия, причинени от
течението

� Премахва нахлуването на дим, прах и др.

� Увеличава полезната площ на помещението



Предимства на отворената врата

� Привлича клиенти и посетители

� По-добра видимост

� Улеснява придвижването на хора и

превозни средства



Част от Продуктовата Гама

� Удобство Themozone AC

� Стил Thermozone AD

� Модерен Дизайн РА

� Практичност RD



Практика



Лъчисто отопление

Внася слънцето при Вас



Предимства на Лъчистото отопление

� Комфортно решение

� Предотвратява студени течения

� Възможност за отопление на определен участък

� Няма движение на прахови частици

� Може да се използва на открито

� Безшумно

� Мигновен ефект

� Енергийна ефективност

� Лесен монтаж и поддръжка



Как работи:

Това е най-добрата комбинация от всички
нагревателни уреди до сега



Преодоляване на течения



Отопление на отделни зони



Постигане на различни температури



Къде можем да използваме лъчисто

отопление ?



� Ресторанти



� Кафенета на открито



� Заведения за Бързо

Хранене



Спортни зали



Фитнес и СПА центрове



Открити тераси



Градини и Оранжерии



Външни зони за отдих и почивка



Големи и Високи помещения



За дома и офиса



Равномерното разпределение дава уют

и комфорт



Използва се специален софтуер за изчиление



Termocassette-За вграждане в окачен таван



Thermo plus-защита от течения



Продуктова Гама



Защо да изберете лъчистото отопление?

� За разлика от останалите източници на топлина, 
лъчистите нагреватели нагряват директно хората и

предметите и енергия не се губи

� Работят безопасно, тъй като няма открит пламък
� Приложими на открито

� Лек монтаж

� При включване загряването е мигновено

� Безопасни за околната среда

� Безопасни за околните предмети

� Спестяват разходи за електроенергия и поддръжка



С лъчистото отопление на FRICO 

внасяте уют и топлина във Вашият дом, 

офис и в сърцата на вашите клиенти


