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O KOMFOVENT

Komfovent to jeden z liderów branży HVAC w Europie. Firma posiada ponad 20 letnie doświadczenie 
w  projektowaniu i produkcji central wentylacyjnych. Rocznie fabryki Komfovent produkują ponad 20 000 
urządzeń, co oznacza, że do tej pory na rynku zostało zainstalowanych kilkaset tysięcy urządzeń. Dzięki 
własnym laboratoriom oraz wysokim nakładom na badania i rozwój, firma wypracowała szereg unikalnych 
rozwiązań konstrukcyjnych, a produkty Komfovent wyróżniają się na rynku nie tylko wysoką jakością oraz 
parametrami technicznymi, ale również zaawansowaną automatyką plug&play, szerokim zakresem wydajności 
oraz innowacyjnością i energooszczędnością. Firma przywiązuje dużą wagę do niezawodności oraz trwałości 
urządzeń, dlatego każda centrala wentylacyjna przechodzi kilku etapowy proces kontroli jakości przed wysłaniem 
do odbiorcy.

O VENTIA

Ventia jest przedstawicielem marki Komfovent na polskim rynku HVAC od blisko 10 lat. Dzięki dużemu 
zaangażowaniu, sieci przedstawicielstw w całej Polsce, doświadczonej kadrze pracowników technicznych oraz 
ścisłej współpracy z branżowymi firmami projektowymi i instalacyjnymi, firma wprowadza rocznie na polski 
rynek ponad 2000 central wentylacyjnych Komfovent. Ventia znajduje się w pierwszej trójce największych 
dystrybutorów urządzeń Komfovent spośród pozostałych 80 firm dystrybucyjnych z innych krajów Europy.
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Bursztynowa Park

Opis obiektu:
Centrum handlowe Galeria Bursztynowa znajduje się w samym centrum Ostrołęki. Jest to naj-
większa inwestycja handlowa w promieniu 120 km. Otwarta dla klientów w 2014 r.  Inwestorem 
jest spółka Narev Inwestycje.

W Galerii znajduje się ponad 80 lokali, wysp handlowych oraz obiektów wielkopowierzchnio-
wych, takich jak hipermarket i market budowlany. W Galerii odbywają się również różnego rodza-
ju eventy o charakterze kulturalnym, rozrywkowym oraz charytatywnym, organizowane wspólnie 
z lokalnymi stowarzyszeniami i instytucjami. Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają odpo-
wiednią wentylację całej przestrzeni Galerii.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO od 50 do 90, z wymiennikiem obrotowym, ko-
morą mieszania, nagrzewnicą wodną kanałową, chłodnicą glikolową - funkcja ogrzewania i chło-
dzenia galerii.

Modele central:
KOMFOVENT VERSO PRO R-50 (1 szt.),
KOMFOVENT VERSO PRO R-60 (2 szt.),
KOMFOVENT VERSO PRO R-90 (3 szt.).

Województwo:
Mazowieckie

Miasto:
Ostrołęka

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

Nietypowym rozwiązaniem na tym obiekcie był fakt, iż centrale wentylacyjne pełniły rów-
nież funkcję jedynego źródła ogrzewania i chłodzenia Galerii. Łączny strumień powietrza 
wynoszący ok. 100 000 m3/h wymagał jedynie 455,00 kW ciepła – na wysokosprawnych 
wymiennikach obrotowych odzyskuje się ponad 1,25 MW energii cieplnej. Umowa najmu 
wymaga na Inwestorze utrzymanie konkretnych parametrów klimatu wewnątrz pomiesz-
czeń, których nie dotrzymanie wiąże się z wysokimi karami umownymi.
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Galeria Herby

Opis obiektu:
Wszystkie wynajmowane lokale wyposażone będą w indywidualne systemy wentylacji nawiew-
no-wywiewnej oraz klimatyzacyję. Każdy z lokali posiada własny węzeł sanitarny, przestrzeń so-
cjalną i biurową (zaplecze). Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają odpowiednią jakość 
powietrza w całej Galerii.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT DOMEKT i KOMFOVENT KOMPAKT

Modele central:

KOMFOVENT
REGO 500HW (2 szt.)

KOMFOVENT
REGO 900HW

KOMFOVENT
REGO 1200HW (2 szt.)

KOMFOVENT
REGO 1600HW

Dlaczego Komfovent:

W zastosowanych centralach wentylacyjnych wybrano nagrzewnice wodne ułatwiają-
ce regulację mocy w zależności od bieżącego zapotrzebowania. Ponadto zastosowane 
wentylatory EC umożliwiają płynną regulację wydajności urządzeń. Łącząc obie cechy 
za pomocą zaawansowanej, zintegrowanej automatyki sterowania, możliwe jest do-
stosowanie wydajności i mocy do bieżących potrzeb Galerii Handlowej, co ogranicza 
koszty użytkowania.

Województwo:
Świętokrzyskie

Miasto:
Kielce
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Galeria Stokrotka

Opis obiektu:
Galeria Stokrotka to największa galeria handlowa w Przasnyszu. Klienci mają do dyspozycji kilka-
dziesiąt sklepów w tym: duży supermarket, drogerię, sklepy odzieżowe i z zabawkami. Centrale 
wentylacyjne Komfovent dostarczają świeże powietrze do wszystkich pomieszczeń Galerii.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO od 10 do 60, z wymiennikiem obrotowym, ko-
morą mieszania, nagrzewnicą wodną kanałową, chłodnicą glikolową - funkcja ogrzewania i chło-
dzenia galerii.

Modele central:
KOMFOVENT VERSO PRO R 10,
KOMFOVENT VERSO PRO R 20 (2 szt.),
KOMFOVENT VERSO PRO R 50 (3 szt.),
KOMFOVENT VERSO PRO R 60 (2 szt.).

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

Umowa najmu w Galerii Stokrotka wymaga na Inwestorze utrzymania ściśle określo-
nych parametrów klimatu wewnątrz wynajmowanych pomieszczeń. Głównym zada-
niem wybranych central wentylacyjnych poza dostarczaniem świeżego powietrza jest 
zatem ogrzewanie i chłodzenie Galerii Handlowej. Zintegrowana automatyka sterowa-
nia, wysoka sprawność odzysku ciepła na wymiennikach obrotowych (średnio 85%) 
oraz najwyższej jakości podzespoły urządzenia sprawiają, że parametry komfortu 
utrzymywane są na niespotykanym dotychczas poziomie, zapewniając jednocześnie 
znaczne oszczędności (mniejsze zapotrzebowanie na moc grzewczą i chłodniczą).

Dlaczego Komfovent zdaniem klienta:

O wyborze central wentylacyjnych Komfovent zadecydowała jakość urządzeń,  dostęp-
ność lokalnego autoryzowanego serwisu oraz możliwość zarządzania urządzeniami 
przez webserver. Nie bez znaczenia, była również wysoka jakość obsługi sprzedażowej 
i technicznej. 

Województwo:
Mazowieckie

Miasto:
Przasnysz
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Centrum Handlowe Aria

Opis obiektu:
Bardzo dobrze zlokalizowane, kompleksowe centrum handlowe w Szczecinku. Centrale wentylacyjne 
stanowiły jeden z elementów, mających na celu usprawnienie funkcjonowania już istniejącego budynku. 
Urządzenia Komfovent obsługują powierzchnie sklepowe. 

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT RHP PRO

Modele central:
KOMFOVENT RHP PRO 30,
KOMFOVENT RHP PRO 50,
KOMFOVENT RHP PRO 70.

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

W Galerii Handlowej zastosowano nietypowy dla takich obiektów typoszereg central 
RHP – urządzeń z obrotowym wymiennikiem odzysku ciepła oraz zintegrowaną, rewer-
syjną pompą ciepła. Dzięki takiemu rozwiązaniu uzyskano współczynniki COP wyno-
szące nawet 15 – wartość niespotykaną w typowych układach chłodniczych. Przekłada 
się to bezpośrednio na znacznie niższe koszty chłodzenia Galerii Handlowej, zarówno 
w przypadku mniejszej wielkości jednostek klimatyzacyjnych i ich niższych cen zakupo-
wych, jak i kosztów pracy klimatyzatorów. Ponadto centrale wentylacyjne dostosowują 
wydajność do bieżącego obłożenia Galerii przynosząc dodatkowe oszczędności zwią-
zane z eksploatacją central wentylacyjnych.

Województwo:
Zachodniopomorskie

Miasto:
Szczecinek
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Bricomarché 

Opis obiektu:
Pod koniec 2018 cały obiekt Bricomarché w Dzierżoniowie przeszedł gruntowną przebudowę. Zmiany 
dotyczyły sposobu użytkowania istniejącego budynku:  była hala produkcyjna stała się handlowo-usłu-
gową oraz istniejąca wiata dostaw zmieniła funkcję na handlowo-usługową. Obecnie obiekt składa się 
z części sprzedażowej, której świeże powietrze zapewnia centrala wentylacyjna KOMFOVENT VERSO 
PRO R 90, magazynowej (pow. dostaw) oraz socjalno-biurowej wyposażonej w podwieszaną centralę 
KOMFOVENT DOMEKT R 400 F. Łączna powierzchnia zabudowy wynosi 2 500 m2.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

Dlaczego KOMFOVENT:

Przy wyborze dostawcy rozwiązań kluczowe były dwa aspekty – szerokie portfolio do-
stępnych rozwiązań  (na obiekcie są zamontowane centrale o wydajnościach 472 m3/h 
oraz 22 600 m3/h) oraz ich jakość i bezawaryjność.

Specyfika obiektu wymagała również zaawansowanej automatyki mogącej na bieżąco 
reagować na zmieniającą się sytuację w sklepie – różna liczba klientów w zależności od 
pory dnia i tygodnia.

Województwo:
Dolnośląskie

Miasto:
Dzierżoniów

KOMFOVENT VERSO PRO R 90 KOMFOVENT DOMEKT R 400 F

Zdjęcie poglądowe. Źródło: krzeszowiceone.pl, Autor: krzeszowiceone.pl
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Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne Komfovent RHP-60 oraz Komfovent Verso PRO S-80

Modele central:

KOMFOVENT VERSO PRO S 80KOMFOVENT RHP 60

Opis obiektu:
Restauracja w doskonałej lokalizacji w centrum Warszawy. Centrale wentylacyjne mają za zada-
nie zapewnienie odpowiedniej jakości powietrza zarówno na sali restauracyjnej, jak i na kuchni.

Stixx Grill and Bar

Województwo:
Mazowieckie

Miasto:
Warszawa

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

Kluczowym zagadnieniem było spełnienie wymogów higienicznych zainstalowanych 
urządzeń. Centrala oprócz zapewnienia odpowiedniej jakości wentylacji służy również 
do dogrzewania oraz dochładzania sali restauracyjnej. Za tę funkcję odpowiada zin-
tegrowany w centrali układ rewersyjnej pompy ciepła powietrze-powietrze. Pierwotne 
rozwiązanie opierało się na centrali wentylacyjnej z chłodnicą freonową współpracu-
jącą z agregatem VRF. Propozycja centrali wentylacyjnej Komfovent ze zintegrowaną 
pompą ciepła ograniczyła koszty pracy (wysokie współczynniki COP) przy jednocze-
snym spełnieniu wysokich parametrów projektowych.
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Zdjęcie poglądowe

Zastosowane rozwiązania:
Centrala wentylacyjna KOMFOVENT VERSO PRO

Modele central:

KOMFOVENT VERSO PRO R 40

Opis obiektu:
Browar Mariacki to restauracja położona w samym centrum Katowic. Centrala wentylacyjna 
Komfovent odpowiada za odpowiednią jakość powietrza w sali restauracyjnej, jak i na zapleczu.  

Browar Mariacki

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Katowice

Dlaczego Komfovent:

W Browarze Mariackim zastosowano centralę wentylacyjną z typoszeregu VERSO PRO, 
czyli urządzeń „szytych na miarę” pod konkretne potrzeby Inwestora. To rozwiązanie 
zapewniło korzystny stosunek ceny do jakości. Zaawansowana, zintegrowana automa-
tyka sterowania w jaką wyposażona jest centrala zapewnia odpowiedni komfort użyt-
kowania i oszczędność energii dzięki zastosowaniu wysokosprawnego, obrotowego 
wymiennika odzysku ciepła o sprawności na poziomie 83%. Automatyka sterowania na 
bieżąco sprawdza parametry pracy urządzenia dostosowując prędkość obrotów bębna 
wymiennika, co zapewnia zawsze optymalne parametry efektywności. 

Zdjęcie poglądowe
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Opis obiektu:
Zjednoczone Przedsiębiorstwa Rozrywkowe S.A. to lider na swoim rynku w Polsce i firma o ugrun-
towanej pozycji. Pod zarządem ZPR S.A jest kilkanaście obiektów w całej Polsce, między inny-
mi te znajdujące się w hotelach Grand Mercury i Gromada w Warszawie, czy hotelu Katowice. 
Za odpowiedni komfort odpowiadają centrale wentylacyjne Komfovent. Urządzenia znajdują się 
w obiektach ZPR w następujących miastach: Katowice, Bytom, Elbląg, Warszawa, Toruń, Często-
chowa, Łódź.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO  

Modele central:
KOMFOVENT VERSO PRO R 10,
KOMFOVENT VERSO PRO R 20,
KOMFOVENT VERSO PRO R 40,
KOMFOVENT VERSO PRO R 50,
KOMFOVENT VERSO PRO R 80,
KOMFOVENT VERSO PRO R 90.

ZPR S.A
Województwo:
Cała Polska

Miasto:
Katowice, Bytom, Elbląg, Warszawa, 
Toruń, Częstochowa, Łódź

Dlaczego Komfovent:

Decydująca przy wyborze dostawcy urządzeń na obiekty realizowane przez Grupę 
ZPR SA okazała się najwyższa jakość central wentylacyjnych Komfovent. To urządze-
nia wysokiej klasy, gwarantujące wydajne i bezawaryjne użytkowanie. Zaawansowa-
na, rozbudowana automatyka zapewnia wygodne i dokładne sterowanie parametrami 
pracy urządzeń. Ważnym argumentem był również zintegrowany moduł sieciowy, tzw. 
webserver, stanowiący standardowe wyposażenie central wentylacyjnych Komfovent. 
Dzięki temu wszystkie centrale użyte przez Inwestora podłączone są do Internetu, 
umożliwiając podgląd oraz zmianę parametrów pracy każdej centrali zlokalizowanej 
w różnych częściach Polski – wystarczy do tego standardowa przeglądarka internetowa.
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Opis obiektu:
Mazowiecki Instytut Kultury jest jednostką organizacyjną Samorządu Województwa Mazowieckie-
go. Swoją siedzibę ma na ulicy Elektoralnej w Warszawie w zabytkowym budynku. To nowoczesny 
ośrodek edukacji kulturalnej i badań. Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za zapewnie-
nie odpowiedniej jakości powietrza we wszystkich pomieszczeniach Instytutu.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT VERSO STANDARD,
KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

KOMFOVENT DOMEKTKOMFOVENT VERSO STANDARDKOMFOVENT VERSO PRO R 40

Mazowiecki Instytut Kultury
Województwo:
Mazowieckie

Miasto:
Warszawa

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

Wyzwaniem podczas realizacji Inwestycji był fakt, iż Mazowiecki Instytut Kultury jest 
obiektem zabytkowym, wobec czego brakowało miejsca na zlokalizowanie central wen-
tylacyjnych. Dużą zaletą i decydującym argumentem przy wyborze rozwiązań Komfovent 
były kompaktowe wymiary urządzeń, dzięki czemu znalezienie miejsca na montaż nie 
stanowiło problemu. Małe gabaryty stworzyły kolejny problem, jakim są obowiązujące 
przepisy Ekoprojekt 2018. Na szczęście centrale wentylacyjne Komfovent są urządzenia-
mi energooszczędnymi, a zastosowane podzespoły najwyższej jakości sprawiły, iż prze-
pisy ErP 2018 nie stanowiły żadnej przeszkody.

3130



Opis obiektu:
Jeden z największych budynków użyteczności publicznej w Kielcach. Wentylowane są wszystkie 
pomieszczenia urzędu. Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają odpowiednią wentylację, 
grzanie oraz chłodzenie we wszystkich pomieszczeniach urzędu.

Zastosowane rozwiązania:
Podwieszane centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD i KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

KOMFOVENT DOMEKT 
R 400 FE (91 szt.)

KOMFOVENT VERSO 
R 1200 FE (3 szt.)

Świętokrzyski Urząd Wojewódzki

Dlaczego Komfovent:

Wyzwaniem na inwestycji Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego był fakt, iż na 
obiekcie brakowało źródeł ciepła i chłodu. Zdecydowano się na współpracę central 
wentylacyjnych Komfovent z gazowymi pompami ciepła oraz klimakonwektorami. Po-
nadto wentylacja na budynku ma charakter zdecentralizowany, co oznacza mniejszy 
problem ze znalezieniem miejsca na montaż urządzeń (w większości są to centrale 
podwieszane), łatwiejsze serwisowanie (nie pracuje wyłącznie aktualnie serwisowa-
na centrala) oraz możliwość ustawienia parametrów pracy indywidualnie dla każdego 
biura.

KOMFOVENT DOMEKT 
R 250 FE (58 szt.)

Województwo:
Świętokrzyskie 

Miasto:
Kielce
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Opis obiektu:
Nowy, oddany w 2018 r. budynek CPR w Rzeszowie przy ul. Puławskiego. Znajduje się w nim 19 
stanowisk operatorskich, ale obiekt pozwala na zwiększenie ich liczby do 40. To pierwszy w Pol-
sce zaprojektowany i wybudowany nowoczesny obiekt przeznaczony dla potrzeb Centrum Powia-
damiania Ratunkowego. Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają stałe, świeże powietrze we 
wszystkich pomieszczeniach budynku.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT DOMEKT
oraz KOMFOVENT VERSO.

Modele central:

KOMFOVENT DOMEKT
S 700 FE

KOMFOVENT VERSO
PRO R 20,
PRO R 30.

CPR - Centrum Powiadomienia Ratunkowego

Dlaczego Komfovent: 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego działa 24h/dobę, 7 dni/tydzień, 365 dni w roku. 
Centrale wentylacyjne Komfovent działają non-stop, zapewniając odpowiednią jakość 
powietrza w budynku. Dzięki zaawansowanej, zintegrowanej automatyce sterowania 
możliwe jest zachowania maksymalnej wydajności urządzeń przy zachowaniu pełnej 
kontroli nad kosztami użytkowania.

Województwo:
Podkarpackie 

Miasto:
Rzeszów
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Opis obiektu:
Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za odpowiednią jakość powietrza we wszystkich 
pomieszczeniach biurowych budynku. Zarząd Lokali Miejskich mieści się przy ulicy Tadeusza Ko-
ściuszki 47. 

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

VERSO STANDARD 
CF 1700 UHE (2 szt.)

VERSO STANDARD 
R 4000 HW (1 szt.)

VERSO STANDARD 
CF 1500 FE (1 szt.),

VERSO STANDARD 
R 1200 FE (4 szt.),

Urząd Miasta Łodzi

Dlaczego Komfovent: 

Najistotniejszym elementem przy wyborze dostawcy central wentylacyjnych był sto-
sunek jakości do ceny. Istotne były również koszty związane z codzienną pracą central 
wentylacyjnych. Dzięki wykorzystaniu najnowocześniejszych rozwiązań (m.in. odzysk 
ciepła na wysokosprawnych wymiennikach obrotowych i przeciwprądowych), najwyż-
szej jakości podzespołów (np. wentylatory EC z płynną regulacją wydajności) oraz au-
torskiej, zintegrowanej automatyki sterowania, bieżące koszty pracy są zredukowane 
do minimum.

Województwo:
Łódzkie 

Miasto:
Łódź
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Hotel Scout

Opis obiektu:
Nowoczesny aparthotel w Częstochowie. 124 miejsca noclegowe w komfortowych pokojach 
i apartamentach. Do tego sale konferencyjne i restauracja. Centrale wentylacyjne KOMFOVENT 
zapewniają odpowiedni klimat gościom indywidualnym i biznesowym, zarówno w pokojach, lob-
by, salach konferencyjnych, jak i części rekreacyjno-restauracyjnej.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO

Modele central:
KOMFOVENT VERSO R-20,
KOMFOVENT VERSO R-50,
KOMFOVENT VERSO R-70 (2 szt.).

Dlaczego Komfovent:

Przy wyborze dostawcy rozwiązań kluczowa była przede wszystkim jakość propono-
wanych urządzeń. Centrale wentylacyjne musiały charakteryzować się zintegrowaną 
automatyką sterowania o zaawansowanych funkcjach (m.in. zdalne sterowanie przez 
zintegrowany webserver, zmiana wydajności w zależności od obłożenia hotelu, auto-
diagnostyka), niezależnymi badaniami potwierdzającymi parametry pracy (m.in. cer-
tyfikat Eurovent) oraz niskimi kosztami eksploatacyjnymi. Centrale wentylacyjne Kom-
fovent spełniają wszystkie wymogi, więc idealnie wpisały się w oczekiwania Inwestora.

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Częstochowa
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Opis obiektu:
Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za odpowiednią jakość powietrza w całym bu-
dynku KMP w Dąbrowie Górniczej. Wentylowane są wszystkie pomieszczenia biurowe, socjal-
ne oraz areszt. W budynku zastosowano zarówno centrale wentylacyjne z odzyskiem ciepła, jak 
i centrale nawiewne.

Zastosowane rozwiązania:
Centrala wentylacyjna KOMFOVENT VERSO STANDARD, KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

Komenda Miejska Policji
Województwo:
Śląskie

Miasto:
Dąbrowa Górnicza

Dlaczego Komfovent:

Budynki użyteczności publicznej to zawsze duże wyzwanie – z jednej strony oczekuje 
się bardzo wysokiej jakości, która zapewnia niskie koszty pracy oraz serwisowania cen-
tral wentylacyjnych, a z drugiej strony budżet przeznaczony na instalację nigdy nie jest 
wysoki.

Dzięki doskonałemu stosunkowi jakości do ceny, wykorzystaniu niezawodnych podze-
społów renomowanych producentów (np. wentylatory EBM Papst) oraz własnej, zinte-
growanej automatyce sterowania centrale wentylacyjne Komfovent spełniały wszystkie 
wymagania Inwestora.

KOMFOVENT VERSO 
CF 3500 UHW

KOMFOVENT VERSO 
CF 1300 HW

KOMFOVENT VERSO 
P 2000 FW (2 szt.)

KOMFOVENT DOMEKT 
S 800 F

KOMFOVENT DOMEKT 
P 900 VW
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Zdjęcie poglądowe

Specjalistyczny Zespolony Szpital
im. Dr. A. Sokołowskiego

Opis obiektu:
Szpital Specjalistyczny im. Dr. A. Sokołowskiego to jeden z ważniejszych szpitali w województwie 
dolnośląskim. W latach 2018 - 2019 szpital przeszedł modernizację – m.in. został rozbudowany 
Szpitalny Oddział Ratunkowy. Centrala wentylacyjna Komfovent KLASIK odpowiada za odpo-
wiednią jakość powietrza na oddziałach ratunkowym oraz intensywnej opieki medycznej.

Zastosowane rozwiązania:
Centrala wentylacyjna KOMFOVENT KLASIK RA-4

Modele central:

Województwo:
Dolnośląskie

Miasto:
Wałbrzych 

Dlaczego Komfovent:

Oddziały szpitalne wymagają urządzeń spełniających bardzo rygorystyczne normy wy-
posażenia higienicznego. Centrala wentylacyjna Komfovent KLASIK oparta o glikolowy 
wymiennik ciepła została wyprodukowana z zachowaniem wykonania higienicznego. Po-
twierdza to uzyskany atest PZH dopuszczający użycie centrali nawet w pomieszczeniach 
czystych.

KOMFOVENT KLASIK RA-4

Zdjęcie poglądowe
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Opis obiektu:
Budynek trzykondygnacyjny z podpiwniczeniem. Na parterze mieści się kancelaria Parafii, na 
wyższych piętrach mieszkania księży i sióstr.  Na całym dachu kościoła są wyłożone panele fo-
towoltaiczne, które zasilają oświetlenie i ogrzewanie kościoła. Centrale wentylacyjne Komfovent 
odpowiadają za odpowiednią wentylację kościoła oraz budynku plebanii.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD i KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

KOMFOVENT VERSO 
R 2500 UHE

KOMFOVENT DOMEKT 
R 700 VE

KOMFOVENT DOMEKT 
R 700 HE

Sanktuarium i parafia NMP Nieustającej 
Pomocy
Województwo:
Śląskie

Miasto:
Jaworzno

Dlaczego KOMFOVENT:

Inwestor duży nacisk kładł na energooszczędność i ekologię zastosowanych rozwiązań. 
Na etapie prac projektowych wykazaliśmy inwestorowi znaczne potencjalne oszczęd-
ności związane z eksploatacją central wentylacyjnych Komfovent z wymiennikami ob-
rotowymi, względem innych dostępnych rozwiązań. Ważnym aspektem było również 
inteligentne, rozbudowane sterowanie centralą, pozwalające na maksymalne ograni-
czenie zużywanej energii elektrycznej.
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OBIEKTY SPORTOWE

OBIEKTY SPORTOWE

OBIEKTY 
SPORTOWE



Opis obiektu:
Nowy stadion Orła został zbudowany od podstaw. Otwarcie miało miejsce w niedzielę, 29 lipca 
2018 r. Stadion ma pomieścić 10 400 widzów na zadaszonych trybunach. Centrale wentylacyj-
ne Komfovent obsługują Budynek Obsługi, Budynek Parku Maszyn, Budynek pod trybunami tzw. 
Łuki (powierzchnia dla najemców). 

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT VERSO STANDARD,
KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

KOMFOVENT DOMEKT 
CF 500 FE

KOMFOVENT VERSO 
CF 1500 FE,
CF 1300 FE.

KOMFOVENT VERSO 
PRO R-40

Klub żużlowy Orzeł Łódź

Województwo:
Łódzkie 

Miasto:
Łódź

Dlaczego Komfovent:

Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniły optymalny stosunek wydajności do ceny 
oraz kompaktowe gabaryty. Szerokie portfolio dostępnych urządzeń gwarantowało 
możliwość realizacji całej inwestycji w oparciu o jednego dostawcę.

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

Poszczególne zastosowane modele central wentylacyjnych Komfovent zostały dobrane 
w taki sposób, aby jednocześnie sprostać wszystkim technicznym oczekiwaniom (m.in. 
wysoka sprawność odzysku ciepła, niskie zużycie energii elektrycznej, zintegrowana 
automatyka sterowania), przy zachowaniu ekonomiki projektu. Kluczowym aspektem 
była instalacja urządzeń wraz z tłumikami w ograniczonej przestrzeni na dachu.
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Opis obiektu:
W pełni zadaszony, wyposażony w sztuczne oświetlenie obiekt, powstał w latach 2015–17. Jedno-
kondygnacyjne trybuny mieszczą 18 018 osób (wszystkie miejsca siedzące). Konstrukcja spełnia 
wymagania 3. kategorii w klasyfikacji UEFA, z możliwością dostosowania do wyższej. Centrale 
wentylacyjne Komfovent obsługują pomieszczenia techniczne: magazyny; pralnie; sanitarne: ga-
binety medyczne, odnowy biologicznej, szatnie, administracyjne oraz salę konferencyjną i saloniki 
VIP.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD, KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

Stadion Miejski Widzewa Łódź

Województwo:
Łódzkie 

Miasto:
Łódź

Dlaczego Komfovent:

Szerokie portfolio central wentylacyjnych Komfovent zapewniło kompleksową ofertę 
od jednego dostawcy. Kluczowa w realizacji okazała się różnorodność i możliwości 
techniczne dostępnych rozwiązań (centrale oparte na różnego rodzaju typu wymienni-
kach ciepła, zaawansowanie i możliwości zintegrowanej automatyki sterowania, kom-
paktowe gabaryty).

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

Wyjątkowym wyzwaniem na Stadionie Widzewa była bardzo mała przestrzeń prze-
znaczona na montaż central wentylacyjnych. Centrale Komfovent charakteryzują się 
bardzo małymi wymiarami, przy jednoczesnych bogatych funkcjach urządzenia. Naj-
ważniejszymi z nich była możliwość podłączenia wszystkich zaproponowanych urzą-
dzeń do jednolitego systemu BMS po protokole BACnet oraz zintegrowanie układu 
z Systemem Alarmu Pożarowego.

KOMFOVENT VERSO 
R 2500 HW

KOMFOVENT VERSO 
P 2000 FW (2 szt.)

KOMFOVENT VERSO 
P 1600 FE (7 szt.),

P 1600 FW (6 szt.).
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Opis obiektu:
Główny obiekt Korony Kielce. Stadion określany jest także nazwą Arena Kielc. Stadion ma maksy-
malną pojemność 15 700 miejsc siedzących (na mecze międzypaństwowe). Stadion w Kielcach, 
jako jedyny tw kraju, ma komputerowy system kontroli wejść.  Centrale wentylacyjne Komfovent 
zapewniają komfortowe warunki w strefach VIP na stadionie. Wentylowane są zarówno prze-
strzenie biurowe jak i usługowe.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

KOMFOVENT VERSO R 4000

Stadion Korony Kielce

Województwo:
Świętokrzyskie 

Miasto:
Kielce

Dlaczego Komfovent:

Na Stadionie Korony Kielce bardzo istotne było wyposażenie central wentylacyjnych 
w fabryczną automatykę sterowania. Centrale Komfovent spełniały ten warunek – zin-
tegrowana i w pełni okablowana automatyka sterowania, zastosowana w dostarczo-
nych centralach wentylacyjnych, zapewniała wszystkie funkcje, których wymagał Inwe-
stor, a wysoka jakość produktu gwarantuje bezawaryjną pracę.
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Opis obiektu:
Pierwsza w Polsce hala do zimowej dyscypliny olimpijskiej - curlingu. Najnowocześniejszy obiekt 
tego typu w Europie Środkowo-Wschodniej. Znajdują się w nim 4 pełnowymiarowe lodowe tory 
curlingowe wyposażone w najwyższej jakości kamienie. W hali jest również bar z widokiem na lo-
dowisko oraz przeszklonymi trybunami, a do dyspozycji graczy są przestronne szatnie. Obiekt jest 
w pełni dostępny dla osób niepełnosprawnych. Centrale wentylacyjne Komfovent obsługują zarówno 
część socjalną, bar, jak również tory curlingowe.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

VERSO STANDARD R 7000 HW VERSO STANDARD R 4500 HW

Curling Łódź

Województwo:
Łódzkie 

Miasto:
Łódź

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

Tor curlingowy to obiekt wyjątkowy pod wieloma względami, również pod kątem wy-
magań, jakie musi spełnić system wentylacji. Z jednej strony mamy do czynienia z zy-
skami wilgoci z topniejącego lodu, które należy odprowadzić, z drugiej strony kluczową 
jest temperatura otoczenia w hali lodowiska. 

Dzięki zastosowaniu central wentylacyjnych Komfovent ze zintegrowaną automatyką 
sterowania o rozbudowanych funkcjach, w typowym urządzeniu udało się zastosować al-
gorytmy, które są niezbędne dla utrzymania odpowiednich parametrów powietrza (m.in. 
współpraca z zewnętrznym osuszaczem powietrza, zdalne monitorowanie pracy).
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Opis obiektu:
Centrala wentylacyjna Komfovent RHP PRO oprócz samej wentylacji, zapewnia całej hali spor-
towej oraz jej zapleczu (szatnie, pomieszczenia socjalne) również funkcję grzania i chłodzenia. 

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT RHP PRO

Modele central:

Hala sportowa w Celestynowie

Dlaczego Komfovent:

W Hali Sportowej w Celestynowie najistotniejszą cechą, którą musiały charakteryzo-
wać się zastosowane urządzenia były niskie dopuszczalne koszty codziennej pracy.

Pierwszym wyborem Inwestora był typowy układ centrali wentylacyjnej z odzyskiem 
ciepła oraz kanałową chłodnicą freonową. Po przeanalizowaniu kosztów pracy zapro-
ponowaliśmy układ alternatywny – centralę wentylacyjną z wymiennikiem obrotowym 
i zintegrowaną pompą ciepła. Uzyskane współczynniki COP na poziomie 14 są nieosią-
galne dla typowego układu chłodniczego. Ponadto korzystniejsze położenie sprężarki 
(wewnątrz centrali po stronie powietrza wyciąganego z pomieszczeń) wpływa na uzy-
skanie oszczędności na poziomie ok. 30%, w stosunku do pierwotnego układu.

Województwo:
Mazowieckie 

Miasto:
Celestynów

KOMFOVENT RHP PRO 50
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OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

OBIEKTY PRZEMYSŁOWE

OBIEKTY 
PRZEMYSŁOWE



Opis obiektu:
Centrale wentylacyjne Komfovent, odpowiadają za wentylację całego nowoczesnego budynku 
producenta słupów stalowych. Nasze urządzenia dostarczają świeże powietrze zarówno do hali 
produkcyjnej o powierzchni ponad 8 tyś m2, jak i całego zaplecza socjalno-biurowo-administra-
cyjnego o powierzchni około 1 500 m2.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

Valmont
Województwo:
Mazowieckie

Miasto:
Siedlce

Dlaczego Komfovent:

Najwyższa jakość urządzeń, bezawaryjność oraz zaawansowana automatyka sterowa-
nia były kluczowe przy wyborze dostawcy central wentylacyjnych. Nie bez znaczenia 
było szerokie portfolio dostępnych urządzeń od jednego dostawcy - na tym samym 
obiekcie potrzebna była kompaktowa centrala VERSO CF 1700 jak i VERSO PRO R-80 
jedna z największych central wentylacyjnych w ofercie, oparta na wymienniku obroto-
wym o wydajności 18 000 m3/h

KOMFOVENT VERSO 
PRO R-80

KOMFOVENT VERSO 
R 3000 HW

KOMFOVENT VERSO 
CF 3500 UHW

KOMFOVENT VERSO 
CF 1700 HW
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Zdjęcie poglądowe

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO S, KOMFOVENT RHP.

Modele central:

KOMFOVENT VERSO
RHP-30, RHP/M-20,

RHP/M-40, RHP/M-90.

KOMFOVENT VERSO PRO S-50

Magazyn Lotniczych Środków Materiałowych 

Opis obiektu:
Magazyn wysokiego składowania. Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają oprócz odpo-
wiedniej wentylacji, również funkcje ogrzewania i chłodzenia hali magazynowej oraz budynku 
socjalno-biurowego.

Województwo:
Lubelskie

Miasto:
Dęblin

Dlaczego Komfovent:

Kluczowym parametrem pozwalającym na zastosowanie central Komfovent RHP był 
koszt związany z codzienną pracą urządzeń. Pierwotny projekt zakładał zastosowanie 
standardowych central z wymiennikiem obrotowym i chłodnicą kanałową. Jednak po 
szczegółowej analizie, została podjęta decyzja, o zamianie na innowacyjne rozwiązanie 
urządzeń z wymiennikiem obrotowym i zintegrowaną pompą ciepła.

Dziewięć wykorzystanych central Komfovent RHP współpracuje dodatkowo z czujni-
kami jakości powietrza. Ponadto układy podłączone są do Gruntowego Wymiennika 
Ciepła, co dodatkowo obniża koszty codziennej pracy.

Zdjęcie poglądowe
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Zdjęcie poglądowe

Opis obiektu:
Centrum Dystrybucyjne z zapleczem socjalno – biurowym oraz niezbędną infrastrukturą tech-
niczną. Inwestycja zlokalizowana w pobliżu węzła drogowego Olsztynek - Wschód. W skład in-
westycji wchodzi też trzykondygnacyjny blok biurowo - socjalny, którego konstrukcję stanowią 
ściany i stropy żelbetowe prefabrykowane. Zarówno obiekty magazynowe, jak i część socjalno-
-biurowa wentylowana jest przy użyciu central wentylacyjnych KOMFOVENT 

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO

Modele central:

KOMFOVENT VERSO
PRO S-50

KOMFOVENT VERSO
PRO CF-40,
PRO CF-80.

KOMFOVENT VERSO
PRO R-10, PRO R-20,
PRO R-30, PRO R-60,
PRO R-70, PRO R-90,

PRO R-100.

Zalando Ameryka, k. Olsztynka

Województwo:
Warmińsko-Mazurskie

Miasto:
Olsztynek

Dlaczego Komfovent:

Najważniejszym aspektem decydującym o wyborze central wentylacyjnych Komfovent 
było posiadanie przez wszystkie urządzenia certyfikatu RLT. Nie bez znaczenia pozostał 
również bardzo dobry stosunek jakości central do ich wydajności i ceny. Warto zwrócić 
również uwagę na gabaryty urządzeń – największa centrala VERSO R 100 o wydajno-
ści ponad 27 000 m3/h ma jedynie 2,5 m wysokości – wszystko dzięki innowacyjnemu 
rozwiązaniu z wykorzystaniem dwóch wymienników obrotowych ustawionych jeden za 
drugim. Takie rozwiązanie powoduje, iż urządzenie nie wznosi się nadmiernie nad attyką 
oraz jest niewidoczne z poziomu gruntu. Dodatkowo, w ten sposób, znacząco zostały 
ograniczone koszty, związane z dostawą central na budowę.

Zdjęcie poglądowe
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Opis obiektu:
Klimas Wkręt-met to Polski producent technik zamocowań. Hala produkcyjna w Wanatach zo-
stała otwarta w I kwartale 2019 r. Łączna powierzchnia to 15 tyś. m2. Centrale wentylacyjne Kom-
fovent (z przeciwprądowymi wymiennika ciepła oraz nawiewne), odpowiadają za dostarczanie 
odpowiedniej jakości powietrza do części biurowej obiektu.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

KLIMAS WKRĘT-MET

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Wanaty k. Częstochowy

Dlaczego Komfovent:

Centrale wentylacyjne Komfovent zostały zaprojektowane jako optymalne rozwiązanie 
pod kątem stosunku jakości do parametrów pracy i ceny. Kluczowa była znana na rynku 
bezawaryjność oraz zintegrowana automatyka, pozwalająca na pełne sterowanie pracą 
urządzenia z poziomu użytkownika. Nie bez znaczenie okazał się zintegrowany webserver 
w standardzie wszystkich central, pozwalający na zdalne łączenie się z centralą poprzez 
zewnętrzny router WiFi.

KOMFOVENT VERSO 
CF 1300 H,
CF 1000 H.

KOMFOVENT VERSO 
CF 2300 H (2 szt.)

KOMFOVENT VERSO 
S 2100 F

KOMFOVENT VERSO 
S 3000 F
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Opis obiektu:
Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za skuteczną wymianę powietrza w całym bu-
dynku. Wentylowana jest zarówno hala magazynowo-produkcyjna, jak również część biurowa 
obiektu i zaplecze socjalno-techniczne.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

KOMFOVENT VERSO R 1200KOMFOVENT VERSO
PRO R-30, PRO R-90.

Kanitech
Województwo:
Mazowieckie

Miasto:
Wielgolas Brzeziński

Dlaczego Komfovent:

Ważnym aspektem okazało się szerokie portfolio central wentylacyjnych opartych 
o wymiennik obrotowy od jednego dostawcy. Projekt obiektu obejmował zarówno kom-
paktową centralę VERSO R 1200, jak i jedną z największych central wentylacyjnych 
Komfovent - model VERSO R-90 o wydajności do 35 000 m3/h. Centrale z serii VERSO 
PRO zostały wykonane na zamówienie, zgodnie ze wszystkimi wymaganiami projekto-
wymi. Nie bez znaczenia były również niezależne certyfikaty – Eurovent oraz RLT – które 
potwierdzają wysoką jakość proponowanych rozwiązań. 
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Opis obiektu:
Prologis Park Wrocław to jeden z największych obiektów magazynowych zarówno we Wrocławiu jak 
i całej zachodniej Polsce. Park, ze względu na bardzo dobrą komunikację publiczną i lokalizację w stre-
fie przemysłowej jest bardzo popularny wśród firm produkcyjnych. Duża ilość powierzchni magazy-
nowej umożliwia szybką ekspansję. Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają odpowiednią 
jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych oraz na zapleczu socjalnym dla pracowników 
magazynu.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD oraz KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

Prologis Wrocław
Województwo:
Dolnośląskie

Miasto:
Wrocław

Dlaczego Komfovent:

Wykonawca zdecydował się na wybór central wentylacyjnych Komfovent ze względu 
na uznaną na rynku niezawodność urządzeń, dobry stosunek jakości do ceny oraz kon-
kurencyjny termin dostawy. Nie bez znaczenia była również zintegrowana, rozbudowa-
na automatyka sterowania. 

KOMFOVENT 
VERSO R 7000

KOMFOVENT VERSO R 4500,
KOMFOVENT VERSO R 4000

KOMFOVENT 
VERSO RECU 1200

KOMFOVENT 
DOMEKT RECU 700 
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Opis obiektu:
Stowarzyszenie Park Przemysłowy Metalchem (SPPM) to grupa zrzeszająca przedsiębiorców specja-
lizujących się w szeroko pojętym przemyśle chemicznym oraz energetycznym. 
Park zajmuje około 80 hektarów powierzchni i jest doskonale zlokalizowany  blisko węzłów autostrad 
A4 i A1. Posiada również własny port na rzece Odrze. Centrale wentylacyjne Komfovent zapewniają 
o optymalną jakość powietrza w pomieszczeniach biurowych oraz laboratorium Stowarzyszenia.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

Metalchem Opole
Województwo:
Dolnośląskie

Miasto:
Opole

Dlaczego Komfovent:

Przy wyborze dostawcy central wentylacyjnych najważniejszy okazał się stosunek ja-
kości do ceny. Klientowi zależało na urządzeniach energooszczędnych, a jednocześnie 
sprawdzonych i niezawodnych. Doskonałe parametry pracy i dostępność różnych roz-
wiązań (wymienniki zarówno obrotowe jak i przeciwprądowe oraz możliwość zastoso-
wania wysokiej klasy wodnych nagrzewnic) również pozostały nie bez znaczenia.

KOMFOVENT VERSO 
RECU 2000 HW

KOMFOVENT VERSO 
REGO 7000 HW 

KOMFOVENT VERSO 
REGO 2000 HW 

KOMFOVENT VERSO 
RECU 4500 HW

KOMFOVENT VERSO 
RECU 7000 HW
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DOMY JEDNORODZINNE

BUDYNKI MIESZKALNE

BUDYNKI MIESZKALNE

DOMY JEDNORODZINNE



Opis obiektu:
Bliska Wola to nowoczesne osiedle położone w doskonałym komunikacyjne miejscu Warsza-
wy.  To miejsce do mieszkania zaprojektowane z myślą o zróżnicowanych potrzebach przyszłych 
mieszkańców. Projektantom przyświecał styl ECO, dzięki czemu zostały wykorzystane nowinki 
z zakresu ekologicznych rozwiązań, wpływających na obniżenie kosztów użytkowania oraz kom-
fort życia. Osiedle wyróżnia również  bogata infrastrukturę osiedla – sklepy, przedszkola, kliniki 
lekarskie, banki, bulwary restauracyjne.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD, KOMFOVENT VERSO PRO

Osiedle Bliska Wola

Dlaczego KOMFOVENT:

Osiedle Bliska Wola to synonim doskonałej jakości mieszkań połączonej z doskonałą 
lokalizacją. Przy wyborze central wentylacyjnych Komfovent, główną rolę odegrał sto-
sunek jakości urządzeń, ich wydajności oraz energooszczędności do ceny.  Nie bez zna-
czenia pozostawała również zintegrowana automatyka oraz bezawaryjność urządzeń.

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

Jako dostawca central wentylacyjnych Komfovent musieliśmy zmierzyć się z wysoko-
ścią budynków, a co za tym idzie niestandardowo długimi liniami kanałów. Przekładało 
się to w praktyce na wysokie opory instalacji i miało istotny wpływ na dobór urządzeń. 
Bogaty typoszereg urządzeń umożliwił dobór optymalnych central wentylacyjnych, 
dzięki czemu nie było konieczności „sztucznego” zwiększania centrali tak, aby para-
metr sprężu dyspozycyjnego był spełniony. Dodatkowo dobór optymalnego punktu 
pracy korzystnie wpływa na niskie koszty pracy dostarczonych urządzeń.

Województwo:
Mazowieckie

Miasto:
Warszawa

KOMFOVENT VERSO 
S 1300 F

KOMFOVENT VERSO 
PRO R-20 (2 szt.)

KOMFOVENT VERSO
R 2000 HE (2 szt.), R 2000 FE, 

R 2500 HE (4 szt.), R 3000 HE (4 szt.), 
R 4500 HW, R 7000 HW (4 szt.), 

CF 2300 UHE (2 szt.), CF 3500 UHW (4 szt.).
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Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT DOMEKT i KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

KOMFOVENT DOMEKT R 400 FE (46 szt.)KOMFOVENT VERSO R 1200 FE (4 szt.)

Augustiańska Residence

Opis obiektu:
Reprezentacyjny apartmentowiec w doskonałej lokalizacji w Krakowie. Odbudowana od podstaw 
narożna kamienica, na parterze której mieszczą się 4 lokale użytkowe, a na wyższych kondygna-
cjach 50 mieszkań o różnym metrażu. Inwestycja cechująca się najwyższą dbałością o szczegóły. 
Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za odpowiednią wentylację wszystkich aparta-
mentów i lokali usługowych w budynku.

Województwo:
Małopolskie

Miasto:
Kraków

Dlaczego Komfovent:

Kluczowym okazał się szeroki typoszereg central wentylacyjnych Komfovent, pozwalają-
cy dobrać urządzenia bezpośrednio odpowiadające potrzebom, zarówno pod kątem wen-
tylacji apartamentów, jak również lokali usługowych. Nie bez znaczenia była chęć utrzy-
mania wysokiego standardu budynku i zapewnienie komfortu poszczególnym lokatorom 
- stąd decyzja o zamianie 2 dużych central na dachu budynku na szereg mniejszych zain-
stalowanych w poszczególnych apartamentach. Wentylacja zdecentralizowana zapewnia 
korzystniejsze warunki komfortu, jest również mniej kłopotliwa podczas serwisowania.
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Opis obiektu:
Blok mieszkaniowy o podwyższonym standardzie, w dogodnej lokalizacji w Krakowie. Wszyst-
kie mieszkania oraz lokale usługowe zostały wyposażone w centrale wentylacyjne KOMFOVENT 
Domekt

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

KOMFOVENT DOMEKT R 450 VE (4 szt.)KOMFOVENT DOMEKT R 200 VE (96 szt.)

Osiedle Halszki
Województwo:
Małopolskie

Miasto:
Kraków

Dlaczego Komfovent:

Osiedle Halszki jest innowacyjnym podejściem do wentylacji mechanicznej. Oryginalny 
projekt zakładał dwie duże centrale wentylacyjne umieszczone w specjalnie przezna-
czonej do tego wentylatorowni. Zamiana takiego rozwiązania na wentylację zdecentra-
lizowaną przyniosła korzyść wszystkim zainteresowanym stronom. Deweloper mógł 
przeznaczyć przestrzeń wentylatorowni na kolejne lokale usługowe. Inwestorzy mają 
możliwość nastawy indywidualnych parametrów pracy własnej centrali wentylacyjnej 
tak, aby zapewnić sobie najwyższy komfort. Zarządca budynku ma natomiast ułatwione 
zadanie przy rozliczaniu kosztów związanych z pracą central wentylacyjnych. Małe gaba-
ryty zastosowanych rozwiązań oraz bardzo niski hałas sprawiają, iż montaż urządzenia 
w każdym mieszkaniu nie stanowił żadnego problemu.
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BUDYNKI BIUROWE

BUDYNKI BIUROWE

BUDYNKI BIUROWE



Opis obiektu:
Budynek TU Warta S.A jest położony w doskonałej lokalizacji, przy jednej z reprezentacyjnych 
ulic Łodzi - Piotrkowskiej. Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za odpowiednią jakość 
powietrza we wszystkich pomieszczeniach budynku.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO

Modele central:
KOMFOVENT VERSO PRO R-30,
KOMFOVENT VERSO PRO R-40,
KOMFOVENT VERSO PRO R-50.

Siedziba TU Warta S.A
Województwo:
Łódzkie

Miasto:
Łódź

Dlaczego Komfovent:

Szukając dostawcy central wentylacyjnych kluczowy był stosunek jakości do ceny. 
Klientowi zależało na urządzeniach sprawdzonych i niezawodnych, wysokiej klasy, 
które zapewniają odpowiednie parametry pracy, a jednocześnie są energooszczędne 
i przyjazne dla użytkownika. Zintegrowana automatyka i wygodne sterowanie pracą 
urządzeń również miały istotne znaczenie.
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Opis obiektu:
Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za odpowiednią jakość powietrza w pomieszcze-
niach usługowych i biurowych nowoczesnego budynku w centrum Kielc. Cały budynek jest prze-
kazany w ręce zewnętrznych najemców.

Zastosowane rozwiązania:
Centrala wentylacyjna KOMFOVENT VERSO STANDARD, KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

Klonowa, Budynek biurowo-usługowo
Województwo:
Świętokrzyskie

Miasto:
Kielce

Dlaczego Komfovent:

Ponieważ cały budynek jest przekazany w ręce zewnętrznych najemców, klientowi 
zależało na połączeniu jakości z przystępną ceną. Przy wyborze central kluczową rolę 
odegrała bezproblemowa praca urządzeń i intuicyjne sterowanie, z możliwością póź-
niejszego zintegrowania central z systemami zdalnego zarządzania budynkiem.

KOMFOVENT 
VERSO R 1200 FE

KOMFOVENT 
DOMEKT R 900 HW

KOMFOVENT 
DOMEKT R 700 HE

KOMFOVENT 
DOMEKT R 400 VE

8786



Opis obiektu:
Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach to nowoczesny kompleks handlo-
wo–usługowy, obejmujący salon i serwis pojazdów marki BMW. W kwietniu 2016 r. świętokrzyski 
kompleks jako jedyny na świecie uzyskał prestiżowy Złoty Certyfikat Zrównoważonego Rozwoju 
BMW AG od BMW AG w Monachium, gwarantujący najwyższe standardy z zakresu budow-
nictwa przyjaznego środowisku. Centrale wentylacyjne Komfovent dostarczają świeże powietrze 
zarówno na hale serwisową, salon sprzedaży jak również do sal konferencyjnych i pomieszczeń 
biurowo-socjalnych Salonu. 

Zastosowane rozwiązania:
Centrala wentylacyjna KOMFOVENT VERSO STANDARD, KOMFOVENT VERSO PRO

Modele central:

ZK Motors BMW
Województwo:
Świętokrzyskie

Miasto:
Kielce

Dlaczego Komfovent:

Świętokrzyskie Centrum Usług Motoryzacyjnych w Kielcach to nowoczesny kompleks 
handlowo – usługowy, obejmujący salon i serwis pojazdów marki BMW. W kwietniu 
2016 r. świętokrzyski kompleks jako jedyny na świecie uzyskał prestiżowy Złoty Certy-
fikat Zrównoważonego Rozwoju BMW AG od BMW AG w Monachium, gwarantujący 
najwyższe standardy z zakresu budownictwa przyjaznego środowisku. Centrale wenty-
lacyjne Komfovent pod względem jakości, energooszczędności jak i bieżących niskich 
kosztów utrzymania doskonale wpisują się w idee całego budynku.

KOMFOVENT VERSO 
RECU 3000 HW

KOMFOVENT VERSO 
PRO R-40

KOMFOVENT VERSO 
REGO 3000 HW
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Opis obiektu:
Nowoczesny salon sprzedaży otwarty w kwietniu 2019 roku. Obiekt wyróżnia się nowoczesnością 
i dbałością o szczegóły wykonania. W salonie oprócz sali sprzedaży znajdują się trzy poczekalnie, 
dwie strefy wydań aut i część administracyjno-biurowa. Za jakość powietrza w całej części sprze-
dażowej i biurowej odpowiadają centrale wentylacyjne Komfovent VERSO R 1300 F.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

Škoda Centrum Wrocław
Województwo:
Dolnośląskie

Miasto:
Wrocław

Dlaczego Komfovent:

Jakość i bezawaryjność zastosowanych urządzeń musiała korespondować z wizerun-
kiem całego obiektu i marki. Celem inwestora było zapewnienie maksymalnego kom-
fortu osobom, chcącym kupić nowy samochód. Ze względu na swoje kompaktowe wy-
miary (tylko 48 cm wysokości), możliwość instalacji w bardzo ograniczonej przestrzeni 
sufitów podwieszanych oraz brak konieczności odprowadzania skroplin, zostały wy-
brane urządzenia podwieszane z wymiennikiem obrotowym serii VERSO STANDARD.

KOMFOVENT VERSO 
R 1300 F (3 szt.)
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Opis obiektu:
Zabytkowy pałac zbudowany w 1909 r. przy ul. Piotrkowskiej w Łodzi. Obecnie przechodzi grun-
towną renowację. W odnowionych wnętrzach będzie m.in. hotel, restauracja z ogrodem, sala 
koncertowa i biura. Centrala wentylacyjna Komfovent RHP odpowiada za chłodzenie oraz grzanie 
części administracyjnej budynku.

Zastosowane rozwiązania:
Centrala wentylacyjna KOMFOVENT RHP 1300 U

Modele central:

Pałac Steinertów
Województwo:
Łódzkie

Miasto:
Łódź

Dlaczego Komfovent:

Wybór dostawcy był podyktowany faktem, że centrala wentylacyjna Komfovent RHP to 
urządzenie wielofunkcyjne zapewniające: wentylację, chłodzenie, ogrzewanie, kontrolę 
wilgotności oraz filtrowanie powietrza bez konieczności montażu zewnętrznego agregatu 
skraplającego, co w przypadku budynków zabytkowych zawsze stanowi duże wyzwanie. 
Niewielkie wymiary i zwarta, kompaktowa konstrukcja zapewniły montaż przy ograni-
czonej dostępnej przestrzeni. Ponadto sprężarka zintegrowana w centrali wentylacyjnej 
zawsze jest w optymalnej temperaturze (w porównaniu do agregatów zewnętrznych), co 
dodatkowo pozytywnie wpływa na ograniczenie kosztów pracy centrali.

KOMFOVENT RHP 
1300 U
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SZKOŁY 
UCZELNIE

PRZEDSZKOLA

SZKOŁY UCZELNIE

SZKOŁY, UCZELNIE 
PRZEDSZKOLA



Opis obiektu:
Budynek kilka lat temu przeszedł znaczący remont, w ramach którego została zamontowana 
wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła. Centrale wentylacyjne Komfovent dostarczają świe-
że powietrze do sal wykładowych, auli oraz pomieszczeń socjalnych Uniwersytetu. 

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO STANDARD oraz KOMFOVENT DOMEKT

Modele central:

Uniwersytet Szczeciński - wydział biologii
Województwo:
Zachodniopomorskie 

Miasto:
Szczecin

Dlaczego Komfovent:

Biorąc pod uwagę charakter budynku, kluczową kwestią okazały się kompaktowe wy-
miary central wentylacyjnych Komfovent oraz szeroki typoszereg, pozwalający odpo-
wiednio dobrać urządzenia. Nie bez znaczenia jest zintegrowana, nowoczesna auto-
matyka sterowania, gwarantująca bieżącą kontrolę parametrów pracy w zależności od 
obłożenia sal wykładowych i auli.

KOMFOVENT VERSO 
R 2500 (3 szt.)

KOMFOVENT VERSO 
R 1200 F (2 szt.)

KOMFOVENT VERSO 
R 1400

KOMFOVENT DOMEKT 
CF 700 (3 szt.)
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Opis obiektu:
Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za wentylację całego budynku szkoły. Świeże po-
wietrze jest dostarczane zarówno do sal lekcyjnych, pomieszczeń socjalnych, kuchni, stołówki, 
jak i sali gimnastycznej. 

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

Katolicka Szkoła Podstawowa 
im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki

Dlaczego Komfovent:

Celem jaki przyświecał podczas projektowania instalacji i doboru central wentyla-
cyjnych było zachowanie odpowiedniego stosunku ceny początkowej, jakości oraz 
kosztów bieżącego użytkowania. Automatyka dobranych central gwarantuje ciągłą, 
bezawaryjną pracę przy minimalnej ingerencji użytkownika. Możliwość zarządzania 
dostarczonymi centralami z poziomu przeglądarki internetowej w standardzie również 
była istotnym argumentem przy wyborze dostawcy.

Województwo:
Mazowieckie 

Miasto:
Siedlce

KOMFOVENT VERSO 
PRO R-50

KOMFOVENT VERSO 
PRO P-10

KOMFOVENT VERSO 
R 4000 U
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Przedszkole

Opis obiektu:
Budynek integracyjnego przedszkola w Chorzowie, składa się z dwóch części – starej w pełni 
wyremontowanej i nowej zbudowanej od nowa. Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają 
za odpowiednią wentylację całego budynku – kuchni, części administracyjno-biurowej, sal zabaw, 
sali gimnastycznej oraz pomieszczeń zabiegowo-rehabilitacyjnych.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT VERSO STANDARD

Modele central:

Województwo:
Śląskie

Miasto:
Chorzów

Dlaczego Komfovent:

Szerokie portfolio urządzeń pozwoliło dobrać wszystkie centrale wentylacyjne od jed-
nego dostawcy. W zabytkowym budynku kluczowe były wymiary urządzeń ze względu 
na ograniczoną przestrzeń, w której można było zamontować centrale. Zintegrowana, 
zaawansowana, inteligentna automatyka sterowania gwarantuje bezawaryjną, ciągłą 
pracę praktycznie bez jakiejkolwiek konieczności ingerencji użytkownika. Zastosowa-
nie głównie central z typoszeregu VERSO PRO świadczy, iż są to urządzenia „uszyte 
na miarę” użytkownika – jest to rozwiązanie zoptymalizowane pod konkretne potrzeby 
Inwestora.

KOMFOVENT VERSO 
PRO R-20 (2 szt.)

KOMFOVENT VERSO 
PRO CF-40

VERSO STANDARD 
R 7000 HW

KOMFOVENT VERSO 
CF 1300 HW
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Zespół szkolno-przedszkolny

Opis obiektu:
Zespół szkolno-przedszkolny w Lutyni w listopadzie 2017 r. powiększył się o nowoczesny budy-
nek o powierzchni 825 m2, w którym znajduje się żłobek i przedszkole. Centrale wentylacyjne 
Komfovent zapewniają odpowiednią jakość powietrza zarówno w salach zabaw, kuchni, jadalni, 
korytarzach, jak również w części administracyjno-biurowej. Największe z zastosowanych urzą-
dzeń ma wydajność 18 000 m3/h (VERSO PRO R 80)

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT VERSO PRO

Modele central:

Województwo:
Dolnośląskie

Miasto:
Lutynia gm. Miękinia

Dlaczego Komfovent:

Nowoczesny budynek ogrzewany jest gazowymi pompami ciepła, dodatkowo na da-
chu obiektu zamontowano odnawialne źródła energi (OZE) w postaci lamp solarnych. 
W związku z tym, kluczowym aspektem przy wyborze dostawcy central była energoosz-
czędność urządzeń oraz inteligentna, zaawansowana automatyka sterowania, pozwalają-
ca na optymalizacje zużycia energii, w zależności od pory dnia czy liczby przebywających 
na terenie obiektu osób.

KOMFOVENT VERSO PRO R 10 (2 szt.)
KOMFOVENT VERSO PRO R 20 (4 szt.)
KOMFOVENT VERSO PRO R 50
KOMFOVENT VERSO PRO R 60
KOMFOVENT VERSO PRO R 80
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Opis obiektu:
Centrale wentylacyjne Komfovent odpowiadają za jakość powietrza zarówno w pomieszczeniach 
Szkoły Muzycznej - sala koncertowa, sale edukacyjne, stołówka i kuchnia, jak i internatu - poko-
jach, komunikacji oraz pomieszczeniach sanitarnych.

Zastosowane rozwiązania:
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT RHP PRO, KOMFOVENT VERSO PRO, KOMFOVENT VERSO 
STANDARD oraz KOMFOVENT DOMEKT.

Modele central:

Szkoła Muzyczna w Koszalinie
Województwo:
Zachodniopomorskie 

Miasto:
Koszalin

Z czym musieliśmy się zmierzyć:

Dla Szkoły Muzycznej.

Kluczowym aspektem było zachowanie odpowiedniej akustyki w pomieszczeniach. Profil 
szkoły sprawia, że pracująca wentylacja w każdych warunkach nie mogła przeszkadzać 
prowadzonym zajęciom lub koncertom. Zastosowane rozwiązania musiały zapewnić mak-
symalną wydajność urządzeń przy zachowaniu wymaganego poziomu ciszy. 

Dla internatu.

Tutaj również kluczową sprawą była akustyka w pokojach i związana z tym głośność urzą-
dzeń. Podwieszane centrale wentylacyjne zostały zamontowane indywidualnie w każdym 
pokoju, aby nie mogły przeszkadzać studentom w ćwiczeniach. Dla obydwu obiektów 
niezwykle istotna była możliwość wpięcia urządzeń do systemu zarządzania budynkiem 
(BMS), co stanowi standardową funkcję central wentylacyjnych Komfovent.

KOMFOVENT RHP 
PRO 10, PRO 50.

KOMFOVENT VERSO 
PRO R 30

KOMFOVENT VERSO 
P 1600 FE,

R 2000 FE (2 szt.).

KOMFOVENT DOMEKT 
R 250 FE (44 szt.),
R 300 VE (2 szt.),

R 450 VE,
CF 700 (3 szt.).
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Centrale wentylacyjne Komfovent 
dopasowane do potrzeb

KOMFOVENT DOMEKT

Centrale wentylacyjne Komfovent DOMEKT to seria urządzeń dedykowanych dla domów 
jednorodzinnych i mieszkań. To bogaty typoszereg urządzeń o wydajnościach od 50 do 800 
m3/h. W zależności od indywidualnych potrzeb można wybrać rekuperator wyposażony w ob-
rotowy lub przeciwprądowy wymiennik ciepła. Układ króćców zapewnia łatwą instalację pozio-
mą, pionową lub w wersji podwieszanej.

KOMFOVENT VERSO STANDARD

Centrale wentylacyjne Komfovent VERSO STANDARD to seria urządzeń dedykowanych dla 
biur i mniejszych obiektów komercyjnych takich jak np. punkty usługowe, salony samocho-
dowe. To bogaty typoszereg o wydajnościach od 1000 do 8 000 m3/h. Nowoczesna automatyka 
sterowania C5 z rozbudowanymi funkcjami dodatkowymi gwarantuje komfort użytkowania na 
co dzień. Dostępne z wymiennikiem zarówno obrotowym jak i przeciwprądowym oraz w róż-
nych układach króćców.

KOMFOVENT VERSO PRO

Centrale wentylacyjne Komfovent VERSO PRO to urządzenia dedykowane dla większych 
obiektów komercyjnych. Każda centrala VERSO PRO jest od początku projektowana i wykony-
wana pod konkretne potrzeby każdego indywidualnego klienta. Dobór urządzeń każdorazowo 
opiera się o Program Doboru w którym w zależności od projektu można określić nawet najbar-
dziej specyficzne parametry centrali. Centrale VERSO PRO to urządzenia o wydajnościach od 
8000 do 34 000 m3/h

KOMFOVENT RHP

Komfovent RHP to innowacyjne centrale wentylacyjne ze zintegrowaną pompą ciepła. Bo-
gaty typoszereg urządzeń przeznaczonych zarówno do rozwiązań domowych (RHP o wydaj-
nościach 150-1500 m3/h) jak i dla obiektów komercyjnych (RHP PRO o wydajnościach od 1200 
do 25 000 m3/h). Centrale RHP Pro są każdorazowo projektowane przez Program Doboru przy 
uwzględnieniu indywidualnych potrzeb klienta.

KOMFOVENT KLASIK

Centrale wentylacyjne serii KLASIK to urządzenia dla największych obiektów. To w  100% 
projektowane pod wymagania projektowe urządzenia gwarantujące wydajności rzędu nawet 
90 000 m3/h. Centrale składają się zawsze z modułów, których liczba i funkcja jest uzależniona od 
wymagań klienta.

Dlaczego warto wybrać Komfovent?

Rozwiązania PLUG & PLAY
Wszystkie centrale wentylacyjne wyposażone są w fabrycznie okablowaną i w pełni zintegrowaną automatykę.

Inteligentne sterowanie
Precyzyjnie zaprojektowane algorytmy pracy pozwalają na regulowanie wszystkich funkcji urządzenia. Centrala wentylacyjna ste-
rowana może być zarówno przez ścienny panel sterowania, jak i przez przeglądarkę internetową lub urządzenie mobilne. Dzięki 
wykorzystanym protokołom komunikacyjnym możliwe jest zintegrowanie centrali wentylacyjnej z dowolnym systemem zdalnego 
zarządzania budynkiem (BMS).

Rozwiązania RHP
Dodatkowe korzyści do klimatu w pomieszczeniu – grzanie oraz odzysk wilgoci zimą, chłodzenie oraz osuszanie latem. Brak ko-
nieczności stosowania dodatkowych agregató skraplających, chillerów, linii freonowych, a dzięki temu wydajniejsza praca.

Urządzenia testowane w laboratorium
Urządzenia testowane są zarówno w fabrycznym laboratorium, jak i przez niezależne instytucje w Niemczech i Szwajcarii. 

Przyjazne dla środowiska
Centrale wentylacyjne ze zintegrowaną pompą ciepła wypełnione są czynnikiem chłodniczym R410A i R134A.

Energooszczędne rozwiązania
Wszystkie użyte podzespoły i elementy centrali wentylacyjnej zostały starannie dobrane tak, aby uzyskać najwyższą jakość i efek-
tywność. Zintegrowany system sterowania sprawia, że centrala wentylacyjna pracuje z optymalnymi parametrami.

Cicha praca i łatwy montaż
Centrale wentylacyjne posiadają szczelną, izolowaną obudowę malowaną proszkowo oraz wyposażone są w wysokiej jakości pod-
zespoły, co zapewnia wyjątkowo cichą pracę i łatwy montaż.

Wentylatory EC/PM o wysokiej wydajności
Wysokosprawne wentylatory EC/PM (elektronicznie komutowane) zużywają o 50% energii mniej w porównaniu do wentylatorów 
AC (prądu zmiennego) regulowanych napięciowo. Obrotowe wymienniki ciepła napędzane są również przez wydajne i ciche sil-
niczki EC/PM.

Obrotowe wymienniki ciepła
Dzięki zastosowaniu doskonałych, obrotowych wymienników ciepła sprawność odzysku energii cieplnej jest na wyjątkowo wyso-
kim poziomie. Aby zapewnić wysoką efektywność i niskie koszty pracy rotor napędzany jest przez oszczędne silniczki EC.

Uniwersalne możliwości podłączenia
Jedną z głównych zalet central wentylacyjnych Komfovent jest uniwersalny układ króćców. Podczas montażu można wybrać jeden 
z 14 możliwych wariantów podłączenia kanałów wentylacyjnych. W każdej chwili instalator może wybrać układ najlepiej pasujący 
do sytuacji na obiekcie. Jedna centrala wentylacyjna – wiele możliwości podłączenia.

Międzynarodowe standardy
Centrale wentylacyjne KOMFOVENT posiadają certyfikat EUROVENT, TÜV, RLT, spełniają wszystkie wymogi Unii Europejskiej. Nie-
które urządzenia posiadają też certyfikat Instytutu Passive House.
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