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ИНТЕЛИГЕНТНА ЖИЛИЩНА ВЕНТИЛАЦИЯ 
ЛЕСНА, КОМПАКТНА, ТИХА И ДИГИТАЛНА

Управляема жилищна вентилация с до 
 91 % рекуперация на топлина
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КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА 
В ЗАТВОРЕНИ ПОМЕЩЕНИЯ 

При нас на фокус е човекът с неговите потребности и изисквания. Нашата мисия е да предоставим 
на хората здравословна и комфортна среда на обитаване. Приятна температура в помещенията, 
оптимална влажност и най-добро качество на въздуха са преследваните от нас цели. За нас в getAir 
да се наслаждаваш на комфорта в дома си, дишайки с пълни гърди, е основно право на всеки. Като 
един от водещите производители на децентрализирани системи за жилищна вентилация ние знаем 
точно кое е от значение.

Нашата визия е 
ПЕРФЕКТНО INDOOR AIR QUALITY

от нашия живот 
прекарваме 
в затворени 
помещения

90%



3

Голяма част от нашия живот прекарваме в затворени помещения. Ние от getAir отдавна сме прозрели 
колко важен е елементът въздух. Затова желаем да внесем свеж и чист въздух и във Вашите 
помещения, за да се чувствате още по-добре у дома. Технологиите и иновациите са в основата 
на нашия успех. Нашето мото: Успех чрез иновации с реална/измерима добавена стойност. getAir 
налага стандарти в областта на микроклимата в жилищните помещения, както по отношение на 
технологиите, така и при поддръжката и обслужването.

НАШАТА ФИЛОСОФИЯ – ЗА ВСЯКО ПОМЕЩЕНИЕ 
СВЕЖ И ЧИСТ ВЪЗДУХ

предпазват 
следващите 

поколения

УСТОЙЧИВИ ПРОДУКТИ 
НАШАТА МИСИЯ

За подобряване на качеството на въздуха 
в помещенията ние произвеждаме продукти, които …

щадят ресурсите на 
нашата планета

укрепват здравето на 
нашето поколение
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ТЕХНОЛОГИЯ ЗА ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ВЕНТИЛАЦИЯ

ВРЕМЕ ЗА ПРЕОСМИСЛЯНЕ

ВАШИТЕ ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕДИМСТВА БЛАГОДАРЕНИЕ 
НА НАШИТЕ ПРОДУКТИ

Нискоенергийните къщи са вече немислими без съвременните вентилационни технологии. Всеки, 
който строи с мисъл за бъдещето, следва да предвиди контролирана вентилация. Съвременните 
строителни материали изолират сградите толкова ефективно, че вредните вещества и влага не могат 
да бъдат изведени навън през сградната обвивка. Последствията от недостатъчна вентилация 
са влажни помещения или дори мухъл. Чрез регулиране на климата в жилищните помещения се 
предпазва сградата, като същевременно се повишава стойността на недвижимия имот.

Забравете предубежденията, че вентилационната система е сложна за монтаж и изисква 
интензивна поддръжка. Ултрамодерните системи за свеж въздух getAir впечатляват със семпла, 
но високоефективна технология. Благодарение на компактния дизайн сложността при монтажа 
е сведена до минимум. Модулната структура осигурява лесна смяна на филтъра, а доказаните 
технологии са гаранция за дълъг експлоатационен живот.

МАЛЪК ВЕНТИЛАТОР – ВИСОКО 
КАЧЕСТВО НА ЖИВОТ

Високо качество 
на живот

Намаляване на стреса

Защита от влизане с 
взлом

Предотвратяване на 
инциденти

Здраве

С мисъл за бъдещето

Повишаване на 
стойността на Вашия 
недвижим имот

Лесен монтаж

Дълъг експлоатационен 
срок

Добрата вентилация осигурява повече от свеж 
въздух. Тя е основна предпоставка за постигане на 
комфортна среда в дома. Богатият на кислород свеж 
въздух намалява симптомите на стрес и подобрява 
общото благосъстояние.

От сега нататък прозорците могат да останат 
затворени при проветряване. Безопасността и 
защитата често се подценяват като положителен 
аспект на децентрализираната жилищна вентилация. 
Повече няма да се тревожите дали сте затворили 
всички прозорци когато излизате от дома си или 
отсъствате за по-дълго. Още по-важна е защитата 
на малките деца, за които отвореният прозорец 
представлява потенциална опасност. Ние поемаме 
тази грижа и осигуряваме спокойствие и безопасност.
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БРАНИМИР В., НА 38 ГОДИНИ, 
СТРАДАЩ ОТ АЛЕРГИИ

„Имам сенна хрема. Здравите хора се радват на 
свеж въздух, а аз реагирам с обилна хрема и 

затруднено дишане. Спане на отворен прозорец? 
Изключено. Сега при нас децентрализираната 
вентилация осигурява постоянно подаване на 

въздух и същевременно филтрира до 100 % 
полените. Благодат за моите дихателни пътища!“

Високо качество на живот 
със свеж въздух!

Към интервюто 
www.getair.eu/interview
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ПРИНЦИПЪТ НА РЕКУПЕРАЦИЯ НА ТОПЛИНА

Ефективно проветряване на Вашето жилище
КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ПРЕДИМСТВАТА 
НА СИСТЕМИТЕ GETAIR:

Ценната топлина от 
отработения въздух се 

оползотворява посредством 
керамичен топлообменник до 
достигане на максималния му 

капацитет.

В продължение на 70 
секунди вентилаторът 

отвежда топъл, 
отработен въздух 

навън.

До 91 % рекуперация на топлина

Бърз и икономичен монтаж

Лесно почистване и поддържане

Повишена звукоизолация

Чист, несъдържащ полени 
въздух в помещенията

До 50 % спестяване на енергия за отопление

ФАЗА НА ОТРАБОТЕН 
ВЪЗДУХ

ВЪН 0 °C

2°C

21°C
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При традиционното проветряване през прозорците затопленият въздух излиза безпрепятствено от 
помещението навън. Същевременно топлинната енергия се губи, вместо да се оползотвори. Именно 
това предотвратява децентрализираната жилищна вентилация с рекуперация на топлина. Първо се 
акумулира топлината на отработения въздух и едва след това той се отвежда навън. Прост принцип с 
висока икономия на разходи.

НЕКА НАПРАВИМ НЕЩАТА ЛЕСНИ
ПРОСТИЯТ ПРИНЦИП НА 

ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНАТА ЖИЛИЩНА ВЕНТИЛАЦИЯ

След като акумулираната 
топлина се отдаде изцяло, 

вентилаторът сменя 
посоката на въртене – 
започва нова фаза на 

отработен въздух.

Вентилаторът променя посоката 
си на въртене – в жилищното 
помещение се подава пресен 

външен въздух. Студеният пресен 
въздух се затопля.

Анимация на принципа 
на децентрализираната 
жилищна вентилация

www.getair.eu

ФАЗА НА ПРИТОЧЕН 
ВЪЗДУХ

ВЪТРЕ 21 °C

ВЪН 0 °C

0°C

19°C
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„НАЙ-МАЛКАТА, НАЙ-ТИХАТА И НАЙ-ЕФЕКТИВНАТА 
ДЕЦЕНТРАЛИЗИРАНА ВЕНТИЛАЦИОННА СИСТЕМА ЗА 
ЖИЛИЩНИ ПОМЕЩЕНИЯ В СВОЯ КЛАС.“

СЪВЪРШЕН ПЛОСЪК 
ДИЗАЙН: 

ВЪТРЕШНИЯТ ПАНЕЛ
Дълбочината на дизайнерския 

вътрешен панел с Noise Deflector 
е само 45 милиметра. Специално 

разработената звукоизолационна 
мембрана свежда шума до 

минимум.

РЕГУЛИРАНЕ НА ЗОНИ И ВЛАЖНОСТ 
ПОСРЕДСТВОМ СЕНЗОРНО УПРАВЛЕНИЕ

Интегрираните в SmartFan®S сензори измерват температурата и влажността на въздуха  
в помещенията и автоматично избират подходящия режим за оптимална вентилация.

УНИКАЛЕН ФИЛТЪР ЗА ФИН ПРАХ* PM2.5
Филтърът за фини прахови частици осигурява максимална защита на 

Вашето здраве в жилището.Безпроблемно се филтрират едър прах, полени и 
микроскопичните фини прахови частици.

*може да се закупи като опция

Ефективност на рекуперация до 91 %

Степен 1 Степен 2 Степен 3 Степен 4
Обем на вентилирания въздух в режим 
Eco/проветряване1) [m³/h] 18 28 38 46

Ниво на звуковото налягане [dB(A)] 11 19 28 33

Консумирана мощност2) [W] 0,8 1,4 2,6 4,0
Шумоизолационни характеристики 
(нормирано диференциално ниво на 
шум) Dn,w [dB]

44/49 (с опционален звукоизолационен елемент)

Диаметър на пробития с боркорона 
отвор [mm]   162

Клас на енергийна ефективност

ТЕХНИЧЕСКИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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SMARTFAN® S 

ТЕХНОЛОГИЧНО 
УСЪВЪРШЕНСТВАН: 
ВЪНШНИЯТ ПАНЕЛ
Компонентът от висок клас със специално 
оформения изпускателен отвор осигурява 
оптимален въздушен поток. Панелите с 
интегрирана направляваща лопатка се 
основават на турбинната технология. 
Окончателният монтаж се извършва 
без инструменти и без пробиване или 
завинтване във фасадата. 

АЕРОДИНАМИЧЕН И БЕЗШУМЕН: ВЕНТИЛАТОРЪТ
Високотехнологичният реверсивен аксиален вентилатор се върти в двете посоки с 
постоянно висока мощност. Технологията за намаляване на вибрациите осигурява почти 
безшумна работа.

ВДЪХНОВЕН ОТ ПРИРОДАТА: 
РЕКУПЕРАТОРЪТ
Високоефективният керамичен 
топлообменник с хексагонална структура 
осигурява безпрепятствен въздушен 
поток. Клетъчната структура осигурява 
възможно най-голяма повърхност за 
постигане на рекуперация на топлина до 
91%.

SmartFan®

Те
хнологичен лидер                       в бранша  

SMARTFAN® + СЕНЗОР 
= SMARTFAN® S

SmartFan® се превръща в SmartFan® S чрез лесно поставяне на сензорния стик. Оборудван по този 
начин,  SmartFan® S поема постоянната вентилация в свои ръце. Напълно автоматично той винаги 
избира подходящия режим за приятен и комфортен микроклимат в жилищните помещения. Това е 
възможно благодарение на неговите интегрирани сензори, които регулярно измерват температурата 
и влажността и реагират адекватно. Обитателите се радват на здравословна среда и свеж въздух, 
без загуби на енергия.

SMARTFAN® S ОБЕДИНЯВА ВСИЧКИ ПРЕДИМСТВА НА СЕРИЯТА 
SMARTFAN® С ИНОВАТИВНА СЕНЗОРНА ТЕХНОЛОГИЯ.
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КОМПЛЕКСНИ РЕШЕНИЯ

ПРОЗОРЦИ
SmartFan® L
Системата се скрива в обръщането 
на прозорците и осигурява висока 
степен на шумозащита от външен 
шум.

СУТЕРЕН
SmartFan® K
Благодарение 
на SmartFan® 
K сутеренните 
помещения 
също могат да 
се вентилират 
с технологията 
SmartFan®.
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Мокро помещение
SmartFan® XR
Решението за вътрешни мокри 
помещения притежава същите 
характеристики като серията X.

ПОКРИВ
SmartFan® D
Иновативното 
решение 
за покрив! 
Системата е 
съвместима 
с всякакви 
покривни 
наклони.

Баня и кухня
SmartFan® X
Неприятни миризми и влага се 
отвеждат бързо и дискретно 
през тръба във външната 
стена.

ДОБЪР ВЪЗДУХ ВЪВ ВСИЧКИ 
ПОМЕЩЕНИЯ
Вентилационните системи getAir осигуряват свеж въздух 
във всяка зона на къщата. Инсталирането на SmartFan® 
може да се извърши в произволен брой помещения в 
цялата къща. Системите за прозорци, покрив и сутерен се 
основават на технологията SmartFan® с рекуперация на 
топлина до 91 %.
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ПОЧТИ НЕВИДИМ
Иновативният децентрализиран уред за жилищна 
вентилация може да се вгради безпроблемно в 
прозоречния отвор и да се монтира при дебелина на 
топлоизолационната система, започваща от 60 мм.

ТЕХНОЛОГИЯ SMARTFAN®
Системата се основава на 

иновативните компоненти SmartFan®.

... SMARTFAN® L PLUS – ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ТИХ И НЕВИДИМ
SmartFan® L Plus осигурява тишина и възстановителен сън. Особено в жилищни райони с наличие 
на много шум, например в близост до летища, жп трасета или оживени улици, инсталирането на 
жилищна вентилация повишава значително комфорта на обитаване. Свеж въздух без шум: най-
после е възможно със SmartFan® L Plus.

Шшшт...

SMARTFAN® L PLUS 
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„ТИХ“ ВЪТРЕШЕН 
ПАНЕЛ
Оптимизираният по 
отношение на акустиката и 
въздушен поток вътрешен 
панел ограничава шума от 
преминаване до минимум.

ИНОВАТИВНА СИСТЕМА ЗА 
СЪЕДИНЯВАНЕ
Благодарение на иновативната система 
за съединяване SmartFan® L може да се 
монтира чрез завъртане на 180° както отляво, 
така и отдясно на прозореца.. В допълнение, 
двойният дефлектор за насочване на 
въздушния поток редуцира шума от 
преминаване.

ПОВИШЕНА ЗАЩИТА ОТ ВЪНШЕН ШУМ

ПРЕДИМСТВА

Почти невидим фасаден завършек

Особено висока защита от външен шум

Повишена звукоизолация 
(клас на звукоизолация 6)

Двоен дефлектор за редуциране на шума

Отлични топлоизолационни качества

До 91 % рекуперация на топлина

Лесен монтаж и почистване

ОТЛИЧНИ ТОПЛОИЗОЛАЦИОННИ 
СВОЙСТВА
Елементът е изработен от патентования топлоизолационен 
материал Neopor®. Благодарение на съдържанието на 
графитни частици с Neopor® се постига до двадесет 
процента по-висока степен на изолация. Повишената 
топлоизолация допринася за по-енергийноефективно 
строителство.

Благодарение на интегрираната 
шумоизолираща вложка и двойния 
дефлектор на въздушния поток външният 
шум се поглъща почти изцяло.
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УПРАВЛЕНИЯ

ВАШИЯТ ЖИВОТ Е ИНДИВИДУАЛЕН – 
ВАШАТА ВЕНТИЛАЦИЯ СЪЩО!

рекуперация на топлина

режим сън

проветряване

ударно проветряване

автоматичен режим 

таймер

С иновативното WIFI управление на getAir в комбинация с приложението getAir App имате 
възможност с Вашия смартфон да осигурите приятен микроклимат в дома по всяко 
време. Това става лесно и удобно през приложението или директно от управлението.

Можете да избирате от множество режими, подходящи за всяко текущо изискване за 
вентилация:

LED управление – свеж въздух 
с едно натискане на бутон
Атрактивното в ценово 
отношение управление се 
обслужва посредством четири 
бутона. Прегледно показаните 
степени на мощност и двата 
режима могат да се настройват 
изключително лесно.

TOUCH управление – 
уникално на пазара
С леко натискане с пръст 
избирате удобно подходящата 
настройка за вентилация 
между четири предварително 
настроени степени на мощност 
и множество режими.



15

Всекидневна

Ситуация: 
парти за рожден ден

Критерии: 
висока влажност, повишено 

потребление на кислород

Решение: 
режим парти с автоматично 
регулиране на влажността

Спалня и детска стая

Ситуация: 
дете спи

Критерии: 
ниска влажност, 

ниско ниво на шум

Решение: 
режим сън с автоматично 
регулиране на влажността

Баня

Ситуация: 
човек се къпе

Критерии: 
висока влажност

Решение: 
интензивна вентилация с 

автоматично регулиране на 
влажността

1 2 3

3 2

2

1

Удоволетворете различни изисквания за вентилация по едно и също време.

Изберете: TOUCH или LED управление
Гъвкавото управление getAir има модулна конструкция. Рамката и 
панелът за управление се поставят на основата без инструменти. Така 
обикновеното LED управление може да се надгради по всяко време с 
многофункционалното TOUCH управление. Надстройката се извършва 
съвсем лесно според потребностите и ситуацията.

ВЕНТИЛАЦИЯ СПОРЕД 
ПОТРЕБНОСТИТЕ ЧРЕЗ 
РЕГУЛИРАНЕ НА ЗОНИ
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СЕНЗОР ЗА КАЧЕСТВО НА ВЪЗДУХА

Малък на външен вид, но с голям ефект
ЗДРАВОСЛОВЕН ВЪЗДУХ В ПОМЕЩЕНИЯТА 
БЛАГОДАРЕНИЕ НА СЕНЗОР
Интелигентните системи getAir разполагат с интегриран сензор за качество на въздуха. С него се 
измерват не само влажността на въздуха и температурата, но и качеството на въздуха. Качеството 
на въздуха дава информация относно текущата концентрация на вредни вещества в затвореното 
помещение. Отработени газове, плесенни спори, както и изпарения от разтворители, лепила и др. 
строителна химия, т.нар. ЛОС (летливи органични съединения), които се отделят от бои, мебели и 
подови покрития, могат да се концентрират във въздуха в помещенията. Особено в модерни сгради 
с висока въздухоплътност на сградната обвивка съдържанието на вредни вещества може бързо да 
се увеличи до нездравословна концентрация. При твърде високо замърсяване с вредни вещества 
подходящият режим се активира напълно автоматично с цел подаване на достатъчно свеж въздух 
и отвеждане на отработения въздух, включително на вредните вещества.

Перфектно 
качество на 
въздуха по 

команда
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Световна иновация 
СВЕЖ ВЪЗДУХ ЧРЕЗ ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ

Един интерфейс за управление на всичко
ПРИЛОЖЕНИЕТО* НА GETAIR 
ПРАВИ ТОВА ВЪЗМОЖНО

*Възможно само в комбинация с WIFI управление

Новото гласово управление на getAir предлага напълно нов вид жилищна вентилация и прави 
ежедневието още по-комфортно. SmartFan е първата в света децентрализирана вентилационна 
система за жилищни помещения, управляема с гласовия асистент „Alexa“ на Amazon Echo и Google 
Assistant. Вентилационните системи getAir реагират по команда – удобно, седейки в любимото кресло, 
можете да пуснете свеж въздух в къщата и да изберете желания вентилационен режим.

Един вентилатор, едно приложение – многобройни 
възможности. Посредством приложението getAir 
управлявате лесно и бързо всяка зона за вентилация според 
предпочитанията. При това удобно можете да изберете 
подходящия за Вас режим. Превключвате за секунди между 
рекуперация на топлина и кратко проветряване, наслаждавате 
се на отмора без шум в режим сън или настройвате 
вентилацията според специфичните за Вас изисквания за 
цялата седмица. За още по-голямо улеснение вентилаторът 
поема самостоятелно управлението за перфектна вентилация 
в автоматичен режим.

УПРАВЛЕНИЕ ПОСРЕДСТВОМ ПРИЛОЖЕНИЕ 
И ГЛАСОВО УПРАВЛЕНИЕ
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Идеално за ново строителство
ГОТОВ ЕЛЕМЕНТ ЗА МОНТАЖ

Автоматично регулиране на влажност и зони 
PLUG-IN СЕНЗОР

С патентования звукоизолационен елемент 
нивото на звуковото налягане на вече акустично 
оптимизираните системи getAir може да се намали 
допълнително с до 5 dB. Елементът е с дебелина от 
80 mm, има съответно три камери, които могат да се 
отворят и да се извадят поотделно в зависимост от 
необходимия дебит. Пръстенът може безпроблемно 
да се скъси за всякаква произволна дебелина на 
стената.

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

КОГАТО МОЖЕ ДА Е ДОРИ ПО-ТИХО 
ЗВУКОИЗОЛАЦИОНЕН ЕЛЕМЕНТ 3K

Здравият монтажен елемент е 
незаменим помощник за вграждане 

при ново строителство. Монтажният блок 
има отвор с размер 162 mm и наклон 3° за 
оттичане на конденз. Той просто се зазижда 
на предварително определената височина 
при изпълнението на външните стени. Така 
необходимостта от последващо пробиване на 
отвор с боркорона отпада. Монтажната тухла 
от модерен изолационен материал Neopor® е 
особено подходяща за енергийноефективно 
строителство.

Всички системи SmartFan® разполагат с вграден във 
вентилационния модул порт за сензор, чрез който plug-In 

сензорът може да се свърже за секунди. Сензорът се намира 
непосредствено във вентилационния модул и измерва директно 
входящия и изходящия въздух. Прецизният сензор отчита 
температурата и влажността на въздуха и решава самостоятелно 
коя степен на вентилатора и кой режим са необходими. Така 
автоматично се осигурява оптимален микроклимат по всяко 
време.
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Поленовият филтър намалява значително 
замърсяването с полени и прах в къщата. 

Материалът на висококачествения филтър от нетъкан 
текстил го прави особено ефективен. Специално 
разработеният филтър от нетъкан текстил улавя 
носещите се из въздуха прахови частици, без да спира 
въздушния поток. Прах и замърсяване се извеждат 
безпроблемно навън.  

Стабилност и дълговечност 
МЕТАЛНИ ВЪНШНИ БЛЕНДИ

ВАРИАНТИ

Не само за страдащите от алергии
ПОЛЕНОВ ФИЛТЪР

За избягване на употреба на разклонителна кутия можете да 
използвате захранващ блок за DIN шина вместо захранващ 
блок за монтаж под мазилка. При това захранващият блок 
се монтира директно в таблото с предпазители. При този вид 
инсталиране е необходим само прорез в стената (респ. кабелен 
канал) от таблото с предпазители до управлението. 

Разклонителната кутия става излишна
ЗАХРАНВАЩ БЛОК ЗА DIN ШИНА

За особено малки дебелини на стените – 
под 335 mm обща дебелина на стената, вкл. 
вътрешна и външна мазилка и топлоизолация – 
Ви предлагаме нашите елегантни метални външни 
бленди. Те се предлагат в цветовите варианти 
неръждаема стомана, бяло (RAL 9016) и антрацит 
(RAL 7016).
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CONNECTIVITY & DATA
Интелигентно свързване в мрежа
getAir разработва дигитална 
мрежа за свързване и 
централно управление на 
своите технологии, както и на 
външни продукти. Тя обхваща 
интелигентна сензорна 
технология за постоянно 
отчитане на измерени 
стойности, независимо от 
платформи управление 
посредством приложение и 
гласово управление, както и 
свързване в мрежа с други 
системи SmartHome.

В нашия високотехнологичен свят 
чистият въздух се превръща в лукс. 
Замърсяването с фин прах продължава 
да се увеличава поради силното 
разрастване на трафика в градовете; 
енергийните разходи се покачват 
непрекъснато поради недостига на 
суровини. Решението: Енергийно 
ефективна система за пречистване на 
въздуха с почти 100 % елиминиране 
на фини прахови частици и щадяща 
ресурсите филтърна технология.

Почти 100 % филтрация
АБСОЛЮТНО ЧИСТ ВЪЗДУХ 

Кажете „ЗДРАВЕЙ“ на чистия въздух
www.getair.eu/purifier

ТЕХНОЛОГИИ НА БЪДЕЩЕТО

ФИЛТРИРАНЕ
Уникална и иновативна филтърна технология
Живот в чиста и здравословна среда без вредни 
вещества с качество на въздуха, изпълняващо най-
строгите изисквания за чистота на въздуха в болнични 
заведения. Това става възможно благодарение на 
уникалната технология на филтриране. В резултат на 
задълбочени научни изследвания getAir достигна ново 
измерение в пречистването на въздуха. Air Purifier на ge-
tAir е самостоятелна система за пречистване на въздуха, 
достъпна за всички. Смог, фин прах, полени и други вредни 
за здравето частици се отстраняват напълно. Докато 
традиционните системи работят с HEPA филтри, които 
трябва да се сменят често и струват скъпо, филтърът 
getAir може да се използва цял живот благодарение 
на неговата уникална технология. Air Purifier разполага 
с интелигентно управление, което благодарение на 
различни сензори осигурява напълно автоматично 
оптимално качество на въздуха в помещението.
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SMART SCENTING
Децентно ароматизиране за 
съвършен уют
Със Smart Scenting getAir 
предоставя подходящ аромат 
за всякакви предпочитания. 
Ненатрапчивите аромати на 
натурална основа се подават 
във въздуха на помещенията 
по специален аерозолен 
метод, като същевременно 
неутрализират неприятни 
миризми. Абсолютно 
преживяване не само за 
жилищни помещения. 
Приложението му в хотели, 
офиси и магазини оказва 
положителен ефект върху 
продължителността на 
пребиваване, мотивацията и 
поведението на потребителите.

ВЕНТИЛАЦИЯ
Енергийно ефективна децентрализирана жилищна 
вентилация
За getAir вентилацията е синоним на енергийно 
ефективни и компактни вентилационни решения за дома. 
Вентилационните уреди getAir са подходящи за всякаква 
монтажна ситуация и се инсталират без много усилия. 
Серията SmartFan се отличава с безшумна въздушна 
циркулация без образуване на течение при особено 
икономична работа. Оптимизираните по отношение на 
въздушния поток вътрешни панели с елегантен и стилен 
дизайн се вписват хармонично във всяка жилищна 
среда. На фокус за бъдещото развитие на продуктите са 
свързаността в мрежа и автономното самообучение на 
системата.

getAir вдъхновява постоянно с интелигентни иновации – от прости, икономични решения за 
социалното жилищно строителство до автономни, сензорно управлявани системи All-in-One 
за луксозна жилищна среда. За getAir перфектният микроклимат за постигане на максимален 
комфорт на обитаване е резултат от взаимодействието на различни фактори: идеално автоматично 
подаване на свеж въздух за здравословен микроклимат при максимална енергийна ефективност с 
вентилационните системи getAir SmartFan, идеално отстраняване на вредни вещества и суспендирани 
твърди частици за максимално чист въздух в жилищните помещения посредством технологията 
getAir Purifier, усещане за комфорт в благоуханна среда според индивидуалните предпочитания. В 
бъдеще всички технологии ще са свързани и ще се обслужват посредством една платформа.

Предимство чрез интелигентни продуктови идеи
ТЕХНОЛОГИЧЕН ЛИДЕР В ЖИЛИЩНАТА ВЕНТИЛАЦИЯ
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РЕФЕРЕНЦИИ

Децентрализираните вентилационни системи на getAir 
се вписват безпроблемно във всяка среда. Независимо 
дали търсите семпло решение в бяло или стилен акцент 
в интериора - богатото разнообразие от варианти на 
вътрешния SmartFan® панел Ви дава възможност да 
изберете предпочитания от Вас дизайн. При това монтажът 
е извънредно лесен и безпроблемен както при ново 
строителство, така и в съществуващи сгради. Изберете и 
Вие уютна атмосфера във всяко отношение!

СКОРО И ВЪВ ВАШИЯ ДОМ…
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ЕХАААААА!
Това действително е стилен 

въздухопречиствател.

Рене Ройтер (строителен предприемач и инвеститор)
FABRI & REUTER IMMOBILIEN GMBH 
„Досега съм монтирал много различни вентилационни системи, но едва 
децентрализираната вентилационна система за жилищни помещения 
на getAir ме впечатли. Продуктите се инсталират и обслужват лесно. 
Не само аз съм доволен от тях, а преди всичко и моите клиенти. 
Вентилацията според потребностите и интуитивното управление се 
приемат много добре.“ 
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getAir GmbH

Krefelder Straße 670 | 41066 Mönchengladbach, Германия
телефон: +49 2161 990 90 - 0 | факс: +49 2161 990 90 – 99

имейл: info@getair.eu | уеб: www.getair.eu
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