
SZAKÉRTELEM A SZELLŐZTETÉSBEN

ENERGIATAKARÉKOS TÁRSASHÁZ SZELLŐZTETÉS - SZÉLENERGIÁVAL

Alacsony költségű befektetés, gyors megtérülés, hosszú távú megtakaraítás:
Akár 3-5 
hónap alatt 
megtérülő 
beruházás

Rendkívül 
alacsony 
beruházási 
költség

Költség-
csökkentés$

www.grox.hu

Grox D-400 huzatfokozó turbina

 ŝ Állandó magas teljesítmény
 ŝ Szabályozható légszállítási kapacitás
 ŝ A szélenergia hatékony felhasználása
 ŝ Speciális BLDC motor
 ŝ Automata, szélfigyelő vezérlés
 ŝ 10 db régi villanymotor lecserélése esetén: 
évente kb. 1.200.000 Ft megtakarítás!

Szélcsatornában továbbfejlesztett turbina, 
motoros meghajtással

Grox huzatfokozó turbina

 ŝ Akár 3-5 hónap alatt megtérülő beruházás
 ŝ Hatékony szellőztetés szélenergiával
 ŝ Friss levegő – napi 24 órában
 ŝ Penészmentes épület
 ŝ Zajtalan üzemelés
 ŝ Környezetbarát, energiatakarékos
 ŝ „Zöld beruházás” – Nyerjen pályázatot Grox 
huzatfokozóval!

Szellőztessen ingyen - szélenergiával  
napi 24 órában!

Hatékony szellőztetés és egészségesebb lakótér Grox Huzatfokozóval

Szabaduljon meg a magas rezsitől, csökkentse a közös költséget!
GROX® európai uniós szabadalmi jogvédelem alatt álló termék

10 év garancia  -  10 év szakmai tapasztalat 

GROX® európai uniós szabadalmi jogvédelem alatt álló termék
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A Grox turbinák várható éves átlagos 
üzemeltetési költsége 24 órás üzemelés 
mellett (kizárólag szél meghajtás esetén)

Átlagos régi villanymotorok fogyasztása 
24 órás üzemeltetéssel

Megtakarítás évente kb.:

20 db

20 db

0 Ft

123 444 Ft

0 Ft

2 468 880 Ft

2 468 880 Ft

összes  
fogyasztás / 1 év

1db régi villanymotor  
fogyasztása kb.:  
123.444 Ft / 1 év!

SZELLŐZTESSEN 
INGYEN, 

SZÉLENERGIÁVAL!

LAKÓKÖZÖSSÉGÜK TÖBB 
SZÁZEZER FORINTOT 

MEGTAKARÍTHAT ÉVENTE!

Költségmegtakarítás számítás: db Ft/db
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GROX HUNGÁRIA KFT.
10 ÉVES SZAKMAI TAPASZTALAT | AKÁR 10 ÉV GARANCIA
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Szellőzőtisztítás kamerás átvizsgálással

 ŝ A megfelelő szellőzés alapfeltétele a légcsatornák tiszta, légtömör 
állapota, és a lakásokban a szükséges elszívó keresztmetszet 
biztosítása!

 ŝ A szellőzőtisztítási kötelezettséget jogszabály írja elő (54/2014 BM 
rendelet 196.§)

 ŝ A szellőzőtisztítást kamerás átvizsgálással,  
a felvételekről készült DVD átadásával, a tisztításról készült igazolás 
kiállításával, rövid határidőre vállaljuk.

A legújabb technológiával dolgozunk

 ŝ Használatával bármely típusú kürtő tisztítható - mellékcsatornás, 
szögletes és változó keresztmetszetű kürtők esetén is hatékony.

 ŝ Alapos tisztítás az apró zugokban is, a kürtő sajátosságaihoz 
igazodó munkafejek.

 ŝ A munkavégzés folyamatos kamerás ellenőrzés mellett zajlik,  
a tisztított strangokról készült felvételt DVD-n átadjuk.

 ŝ A kamerás állapotfelmérés alapján lehetőség nyílik a szellőzőkürtők 
hibáinak feltárására.

 ŝ A tisztítás nem jár zajjal és piszokkal, nem zavarja a lakók nyugalmát

 ŝ A világon egyedülálló technológia, speciális épületekben  
is használható.

Szolgáltatásaink

 ŝ Ingyenes helyszíni felmérés és tanácsadás: helyszínre szabott 
megoldás – egyedi javaslat – korrekt árajánlat

 ŝ A szellőzőrendszer kamerás állapotfelmérése, javaslat  
a szellőzőrendszer korszerűsítésére 

 ŝ Szellőzőtisztítás kamerázással és DVD átadásával  
(a szellőzőtisztítás 3 évente kötelező!)

 ŝ Komplex kivitelezés: gyors, szakszerű felszerelés és üzembe 
helyezés

 ŝ Részletfizetési lehetőség, egyedi konstrukciók kidolgozása 

 ŝ Országos partnerhálózat, 3+7 év garancia

Energiatakarékos, intelligens vezérléssel ellátott, BLDC motor a GROX Hungáriától

 ŝ A speciális, kifejezetten a saját turbináinkhoz kifejlesztett GROX 
kiegészítő motorok fogyasztása - 24 órás üzemeltetés  
mellett - egészen minimális kb. 4.500 Ft / 1 év. 

 ŝ Az intelligens, szélfigyelő vezérlés biztosítja, hogy a motor kizárólag 
akkor kapcsol be, amikor a szélerősség nem elegendő a beállított, 
elvárt légmennyiség szállításához, és kizárólag annyi ideig működik, 
ameddig ez szükséges.

 ŝ Spóroljon évente akár több százezer forintot GROX kiegészítő 
motoros turbinával! (1db régi villanymotor kiváltása esetén  
a megtakarítás 118.901 Ft / évente!)

Szóróanyagaink, reklámanyagaink és 
weboldalaink teljes tartalma szerzői 

jogvédelem alatt áll! 

  H-9653 Répcelak, Petőfi S. u. 84.

 Tel.: +36 30 523 06 80

  Email: groxhungaria@gmail.com

  www.grox.hu
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