
Створюємо комфорт і доповнюємо естетику дизайну 
інтер’єру. 
Рішення для інженерних СИСТЕМ.
Опалення, кондиціонування, вентиляція.

• Фанкойли
• Теплові насоси
• Рекуператори, вентиляція
• Повітряні завіси



Фанкойл для опалення та охолодження. Пристінний 
Фанкойл Innova AirLeaf ідеально підходить для 
будь-якого інтер'єру, де потрібно інтегрувати
фанкойл не тільки в стіну, стелю а також і в 
підвіконня. Розумний фанкойл подбає про 
комфорт з безшумною роботою в приміщенні за 
рахунок ЕС вентилятора. При досягненні заданого
значення температури в приміщенні, за 
температурними датчиками, фанкойл переходить 
в енергозберігаючий режим. Універсальне
обладнання, як для опалення, так і для 
кондиціонування. Глибина фанкойла складає
всьго 129мм.

Інноваційне рішення передньої випромінюючої
панелі тепер поширюється і на вбудовані моделі. 
Навіть вироби, встановлені у стіні, тепер можуть
передавати приємне фронтальне тепло 
безпосередньо на передню закриваючу панель 
фанкойла. 

Дізнатися більше можна зв’язавшишь з нами: 
Air Stream LTD (air-stream.com.ua)

Також відео відгук клієнта: Видео отзыв от нашего 
клиента. Тихий фанкойл для отопления 
напольного типа. - YouTube

https://www.air-stream.com.ua/contact
https://www.youtube.com/watch?v=r8Q0eD55uGY&t=68s


Фанкойл для опалення та 
охолодження настінний

Фанкойл Innova Filomuro- універсальне
обладнання як для опалення, так і для 
кондиціонування. Фанкойли INNOVA 
володіють такими перевагами, як сучасний
стильний дизайн,  невеликі габарити
фанкойла, а саме товщина всього 129мм  
максимально тиха робота вентилятора, 
всього 23дБ (інверторний вентилятор).

25.02.2021

Вбудований Filomuro - це інноваційне рішення, яке 
дозволяє вбудовувати фанкойли в рівень зі стіною, 
завдяки чому можна забезпечити охолодження та 
опалення, не займаючи корисного простору.

Дізнайтесь про всі моделі: настінний фанкойл 
Filomuro (air-stream.com.ua)

Фанкойли можуть бути інтегровані в 
найсучасніші системи дистанційного

керування

https://www.air-stream.com.ua/nastinniy-fankoil-filomuro-innova


Фанкойл для опалення та 
охолодження. Канальний або 

прихованого монтажу
DUCTO, канальний фанкойл з дуже високою
ефективністю, який регулюється відповідно до 
умов монтажу. Потужний завдяки вентиляторам 
з постійною швидкістю потоку.

DUCTO можна монтувати, як вертикально, так і 
горизонтально, ідеально інтегруючи в будь-яку 
стіну або підвісну стелю.

25.02.2021

AirLeaf build in - це інноваційне рішення, яке 
дозволяє вбудовувати фанкойли в стіну, при цьому 
глибина фанкойла 129мм, завдяки чому можна
забезпечити охолодження та опалення, не 
займаючи корисного простору.

Дізнайтесь про всі моделі: настінний фанкойл 
Filomuro (air-stream.com.ua)

Всі моделі фанкойлів Innova можуть бути 
інтегровані в найсучасніші системи

дистанційного керування

https://www.air-stream.com.ua/nastinniy-fankoil-filomuro-innova


Фанкойл для опалення та 
охолодження 

внутрішньопольний
Фанкойл Innova серія Filoterra
внутрішньополний фанкойли для опалення
та кондиціонування.
Інверторний двигун дозволяє Filoterra
працювати практично бесшумно. Решітка
виконана із анодірованого алюмінію, має
ребра жерсткості та придатна для ходьби.
Ідеально підходить для інсталяції біля 
великих вітражних вікон. 

Більше техничної інформації за 
посиланням:

Air Stream LTD Filoterra (air-stream.com.ua)

https://www.air-stream.com.ua/vnutripidlogoviy-fankoil-filoterra-innova


Тепловий насос повітря-
вода

Архітектура будівелі має велике значення, 
особливо, коли мова заходить про 
новобудови або історичні будівлі. Для таких 
будівль Innova пропонує обладнання, в 
якого зовнішній блок теплового насосу має
дизайнерський вигляд.

STØNE - це тепловий насос повітря - вода, 
який об'єднує технології та естетику
зовнішнього вигляду, за допомогою
індивідуального дизайнерського рішення. 

Тeпловий насос STØNE- ідеальне рішення
для використання в жилих приміщеннях. В 
порівнянні із традиційними зовнішіми
блоками - громоздкими та не дуже
естетичними - STØNE прекрасно 
інтегрується на балкони, тераси та на 
відкритому просторі престижних
приміщень. 

Більше про тепловий насос STØNE за 
посиланням: https://www.air-
stream.com.ua/st-ne

https://www.air-stream.com.ua/st-ne


Вентиляція. Рекуперация 
тепла

ПВУ (припливно-витяжна) вентиляція - це
не про відкриті вікна. Якісний повітрообмін
в приміщеннях, де знаходяться люди, це
зниження сезонних захворювань, немає
отруєння СО2, яке викликає дратівливість, 
поява сонливості, істотно знижується
працездатність ... ПВУ має: фільтр для 
очищення повітря, що подається і 
видаляється; рекуператор для економії, 
(відбір тепла у повітря, що видаляється і 
передача його свіжому повітрю); 
вентилятори і автоматика -керування ПВУ. Є 
можливість встановити датчики якості
повітря СО2, вологості. Управління ПВУ 
може бути організовано через Wi-Fi.

ОГЛЯД 6 НАЙПОПУЛЯРНІШИХ ПИТАНЬ ПРО 
вентиляції з рекуперацією https://www.air-
stream.com.ua/6-chastuh-voprosov-o-
ventilyacii

Легко знайти місце для інсталяції 
ПВУ. Розмір має значення.

ПВУ може бути інтегрована в найсучасніші
системи дистанційного керування

https://www.air-stream.com.ua/6-chastuh-voprosov-o-ventilyacii


Теплові повітряні завіси 
Airtecnics.

Повітряні завіси можуть ідеально вписуватися
та доповнювати дизайн приміщення, при 
цьому виконувати своє головне призначення а 
саме скорочувати теплові втрати через 
відкриті двері.

Як обрати повітряну завісу, які типи завіс
бувають, на всі ці питання можна знайти
відповіді у нас на сайті:

https://www.air-stream.com.ua/kak-pravilno-
vubrat-teplovye-zavesy-nuzhna-li-vozdyshnie-
zavesi

Індивідуальний дизайн

Логотип, підсвітка, інформаційні вказівники 
та будь який матеріал за бажанням.

Прихована інсталяція повітряної завіси

https://www.air-stream.com.ua/kak-pravilno-vubrat-teplovye-zavesy-nuzhna-li-vozdyshnie-zavesi


Шановний покупець

Дякуємо за вашу увагу до нашої
продукції, розробленоному та 
виробленому, для того щоб
гарантувати користовочу реальні
цінності: якість, беспеку та 
економію витрат на споживання.

ТОВ “Ейр Стрім” вул. В.Жуковського 20, оф. 132, м Дніпро , Tel.+38067 562  18 38|  air-stream.com.ua | info@air-stream.com.ua
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