
 
 

PŘÍLOHA 1 

Organizační struktura společnosti Flair, a.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PŘÍLOHA 2a 

Prohlášení o shodě 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PŘÍLOHA 3 

Postavení společnosti na trhu s obchodovaným zbožím 

Společnost Flair, a.s. svým zákazníkům nabízí široký sortiment v oblasti klimatizační 

techniky. Zákazníky jsou projektanti průmyslových hal, dílen, lakovacích komor, 

administrativních budov, budov státní správy, muzeí, restaurací, nemocnic  

a farmaceutických prostor, na které je kladen důraz na úpravu ovzduší a udržování stálého 

mikroklimatu.  

1. Z hlediska zvlhčování společnost Flair, a.s. nabízí tyto produkty:   

   V zimním období dochází při vytápění budov k vysušování vzduchu. Suchý vzduch 

negativně působí na obranyschopnost sliznic proti baktériím a virům, způsobuje pálení očí  

a ospalost. Proto je nezbytné zajistit v prostorách s dlouhodobým pobytem lidí,  

jako jsou, administrativní budovy, obchodní centra, nemocnice atd. správnou vlhkost 

vzduchu pro udržení příjemného a zdravého klimatu. 

Správná vlhkost vzduchu je neméně důležitá také v průmyslových a potravinářských 

provozech pro udržení optimálního klimatu důležitého pro technologické procesy, 

snižování elektrostatického náboje a zachování vlastností surovin. 

 Adiabatické zvlhčovače 

Moderní adiabatické zvlhčovače pro klimatizační jednotky pracují pouze s čerstvou 

vodou (nejsou cirkulační), voda je navíc upravena demineralizací. Proto je možné zaručit 

vysokou hygienu, bezpečnost a spolehlivost provozu.  

Adiabatické zvlhčovače se hodí pro střední a vyšší výkony. Jejich výhodou je nízká 

spotřeba elektrické energie, vysoká účinnost, malé rozměry, stavebnicová konstrukce 

(možnost snadné náhrady zastaralých praček vzduchu ve stávajících zařízeních).  

V některých aplikacích lze s výhodou využít také chladícího efektu. 

 

 

 

 

 



 
 

Tabulka 1 Adiabatické zvlhčovače 

Produkt 

Průmyslové zvlhčovače Draabe AirFog,  Draabe Microcool,  Draabe TurboFog 

 Airwin Boga FINESTFOG (viz. Obr. 1, Obr. 2) 

Zvlhčovače pro klimatizační jednotky Condair Dual, Condair SH2 Condair FastFog II 

Mobilní zvlhčovače a čističky vzduchu Defensor ABS3  Defensor PH15, PH27  Calorex Century 

IV 

 

Obr. 1 FINESFOG system 

 

Obr. 2 Použití FINESTFOG systém v TPCA Kolín - lakovna 

http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=airfog&content2=airfog&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=microcool&content2=microcool&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=turbofog&content2=turbofog&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=airwinboga2&content2=airwinboga2&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=condairdual&content2=condairdual&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=SH2&content2=SH2&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=FastFog2&content2=FastFog2&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=abs3&content2=abs3&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=ph26&content2=ph26&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=century&content2=century4&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=century&content2=century4&lang=cz


 
 

 Parní zvlhčovače 

Zvlhčování párou je izotermické (vzduch při navlhčení téměř nemění svoji teplotu)  

a jde o nejhygieničtější způsob vlhčení vzduchu. Vyvíječe páry produkují sterilní,  

bez zápachu a minerálů prostou páru, při atmosférickém tlaku, která se parní hadicí přivádí 

přes parní distribuční trubice do VZT potrubí nebo přes ventilátorový nástavec přímo  

do prostoru místnosti. 

Parní zvlhčovače se hodí pro všechny aplikace, od malých až po střední výkony. 

Nevýhodou parních vyvíječů je vyšší spotřeba elektrické energie (příp. plynu) a citlivost  

na kvalitu vody (zvláště elektrodové vyvíječe páry). 

Tabulka 2 Parní zvlhčovače 

Produkt 

Parní vyvíječe elektrické  Condair CP3 (viz Obr. 3) Defensor MK5 (viz Obr. 4) 

Parní vyvíječe plynové Condair GS 

Distributory páry Optisorp 

Zvlhčovače pro tlakovou páru Condair Esco 

 

 

Obr. 3 CONDAIR CP3 

 

http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=cp3&content2=cp3&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=mk5&content2=mk5&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=gs&content2=gs&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=optisorp&content2=optisorp&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=esco&content2=esco&lang=cz


 
 

 
Obr. 4 DEFENSOR Mk5 

2. Z hlediska odvlhčování společnost Flair, a.s. nabízí tyto produkty:   

Snižování nadměrné vzdušné vlhkosti je důležitým faktorem pro ochranu stavebních 

konstrukcí, výrobu či skladování hygroskopických materiálů a ochranu uměleckých 

památek. Důležitou roli hraje odvlhčování při provozu bazénů. K dispozici je i půjčovna 

odvlhčovačů. 

 Odvlhčování a odvětrávání bazénů 

Odvlhčování bazénů je důležité nejen z hlediska komfortu, ale především kvůli 

ochraně stavební konstrukce a snížení energetické náročnosti provozu bazénu. Nabízíme 

lokální odvlhčovače nebo bazénové klimajednotky pro napojení na rozvody VZT.  

Tabulka 3 Odvlhčování a odvětrávání bazénů 

Produkt 

Bazénové odvlhčovače lokální cirkulační Calorex DH 

Bazénové klimajednotky Calorex Variheat, DELTA 

 Adsorbční odvlhčování 

Správná výrobní praxe a skladování materiálů je v řadě případů nemyslitelná  

bez dodržení požadavků na nízkou vlhkost. 

V našem sortimentu naleznete účinné kondenzační odvlhčovače pro standardní 

podmínky v mobilním nebo stacionárním provedení. 

http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=calorexDH&content2=calorexDH&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=variheat&content2=variheat&lang=cz


 
 

Pro dosažení extrémně nízkých vlhkostí a odvlhčování na nízké teploty, nabízíme 

adsorpční odvlhčovače s maximální jímavostí vlhkosti a vysokou trvanlivostí 

silikagelových rotorů. 

Tabulka 4 Adsorbční odvlhčování 

Produkt 

Adsorpční odvlhčovače přenosné DST Seibu Giken DR 

DST Seibu Giken stacionármí DST Seibu Giken RZ, DC, DR 

Kondenzační odvlhčovače Mobilní / stacionární Calorex 

 

Distribuční elementy 

Koncové distribuční elementy EMICO jsou zaměřeny na oblasti komfortního větrání, 

průmyslové aplikace a speciální řešení. 

 

 

Obr. 5 Distribuční elementy EMICO 

 

 

 

 

http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=clear&content2=dst_dr&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=clear&content2=dst_rz&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=calorexmobilni&content2=calorexmobilni&lang=cz


 
 

Tepelná čerpadla    

Tepelná čerpadla pro ohřev bazénů představují spolehlivý ekonomický způsob ohřevu.  

 Tepelná čerpadla vzduch-voda – tepelná čerpadla pro ohřev bazénové vody  

se vyrábějí v provedení pro vnější teplotu do +6°C a -15°C. Vhodné i pro bazény  

s mořskou vodou. 

Tabulka 5 Tepelná čerpadla vzduch-voda 

Produkt 

Tepelná čerpadla pro ohřev venkovních bazénů Calorex AW  Calorex Pro-Pac  

Chladicí technika    

Správná teplota vzduchu v prostoru je nezbytná pro příjemné klima v 

administrativních a obchodních objektech, stejně jako v průmyslových provozech pro 

zajištění spolehlivého chodu výrobních technologií. Proto je nutné zajistit ekonomické a 

spolehlivé chlazení prostoru podle specifických požadavků konkrétní aplikace. 

 Zdroje chladu – chladiče vody (chillery) nebo kondenzační jednotky slouží jako 

zdroj chladu pro výměníky sestavných klimatizačních jednotek, fan-coily nebo pro 

chlazení technologií v průmyslu. Jsou vybaveny kompresorovým chladícím 

okruhem, který pracuje s ekologickým chladivem. Kondenzační teplo se odvádí do 

okolního vzduchu nebo do chladící vody. 

Tabulka 6 Zdroje chladu 

Produkt 

Chillery s vodou chlazeným kondenzátorem: Emicon RWE, RWS, RWH 

Chillery se vzduchem chlazeným k.: Emicon RAE, RAS, RAH 

Chillery se oddělenm kondenzátorem: Emicon MEE, MES, MEH 

Kondenzační jednotky: Emicon MCE, MCD 

 

 

 

http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=aw&content2=aw&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=propac&content2=propac&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=clear&content2=emiconRWE&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=RAE&content2=emiconRAE&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=clear&content2=emiconMEE&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=clear&content2=emiconMCE&lang=cz


 
 

Přesná klimatizace 

Jednotky přesné klimatizace se používají tam, kde je nutné udržovat teplotu a vlhkost 

vzduchu v prostoru určitých tolerancích (datové sály, serwery, laboratoře, archivy, muzea, 

sklady). Používají se také k odvodu velké citelné tepelné zátěže, která vzniká při provozu 

různých elektronických zařízení (telefonní ústředny, počítačové sály, rozvodny, záložní 

zdroje UPS atd.). 

Tabulka 7 Přesná klimatizace 

Produkt 

Emicon Millenium Emicon Millennium EDA, UV 

 

Dveřní clony Teddington    

Dveřní clony Teddington vynikají technickým řešením a vysokou úrovní designu. 

Rozmanitost variant umožňuje ideální volbu vhodné clony pro každý typ objektu  

od zdravotnických zařízení, administrativních budov až po nákupní střediska nebo kulturní 

centra. Široká paleta osobitých tvarů otevírá architektům tvořivý přístup při návrhu  

vstupních prostorů.  

Tabulka 8 Dveřní clony Teddington 

Produkt 

Horizontální dveřní clony Alba (viz Obr. 6), Evolvent 

Dveřní clony desénové Delta (viz Obr. 7), Ellipse, Saphir, Charisma, Topas, 

Rondo  

Dveřní clony průmyslové Ratiovent, Induvent (viz Obr. 8) 

http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=emiconmillenium&content2=emiconmillenium&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=clear&content2=clony-horizontalni&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=clear&content2=clony-designove&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=clear&content2=clony-designove&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=clear&content2=clony-prumyslove&lang=cz


 
 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. 6 Horizontální dveřní clony provedení Alba 

 

 

 

 

Obr. 7 Dveřní clony desénové provedení Delta 

 



 
 

 

Obr. 8 Dveřní clony průmyslové provedení Induvent 

 

 

ALP vzduchovody  

Předizolované desky systému ALP umožňují snadnou výrobu vzduchotechnického 

potrubí s minimální hmotností, s vynikajícími tepelnými vlastnostmi a mimořádnou 

těsností. Potrubí vyhovuje vysokým nárokům pro přiznané instalace v interiéru i exteriéru. 

Díky své odolnosti a tepelným vlastnostem je ALP potrubí vhodné i pro potrubí pro větrání 

bazénů. 

 

UV germicidní zářiče SterilAir (viz Obr. 9) 

 UV záření ve složce spektra C (nazývané jako UVC)  

Toto zařízení představuje vysoce účinnou metodu dezinfekce vody, vzduchu a 

povrchů. Záření UVC je produkováno v germicidních výbojkách, upravených pro různé 

použití. 



 
 

 

Obr. 9 UV germicidní zářiče SterilAir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PŘÍLOHA 4 

Realizované projekty 

Vysoké nároky klientů zavazují společnost k maximální kvalitě a spolehlivosti.  

Na spolehlivosti zařízení závisí výrobní technologie, ochrana kulturních památek i zajištění 

komfortu a zdravotní nezávadnosti. Tady je malý výčet realizovaných projektů společnosti 

Flair, a.s.: 

Tabulka 1 Zvlhčování 

Zvlhčování 

Společnost Produkt 

Stock Plzeň 

elektrické vyvíječe Condair CP 

Zentiva 

Foxcon 

Letiště Ruzyň 

Nemocnice Vinohrady 

Sagem 

ŘLP 

Cutisin 

odporové vyvíječe Defensor Mk5 

Pražský hrad 

ÚVN Praha 

Phillp Morfia 

Interpharma 

Kolovratský palác 

Schwan Stabilo 

trysky Airfog 

MAFRA 

Tiskárna Peroutka 

Škoda Auto 

Triflex 

Glanzstof Lovosice 



 
 

ŘLP 

Toyota Peugeote Citröen Automobile Kolín 

trysky FinestFog Škoda Auto, Ml. Boleslav, Kvasiny 

Glanzstof Lovosice 

Letiště Ruzyně 

adiabatické vlhčení Condair Dual 

Tiskárna Vápenka 

Phillp Morfia 

Elektrárna Dětmarovice 

ŘLP 

Nemocnice Domažlice 

vlhčení tlakovou parou Condair Esco 

Masarykův ústav 

Semiconductor 

Optrex 

Tabulka 2 Odvlhčování 

Odvlhčování 

Společnost Produkt 

Zentiva 

adsorpční odvlhčovač DST - Seibu Giken 

HC Sparta 

AVX 

Infusia 

Katedrála sv. Víta 

Securit Saint Gobain 

 

 

 

 



 
 

Tabulka 3 Přesná klimatizace a chlazení 

Přesná klimatizace a chlazení 

Společnost Produkt 

Česká spořitelna 

chlazení EMICO 

Schenker Liberec 

Úřad vlády 

Tipsport 

Ferring 

 

Tabulka 4 Dveřní clony Teddington 

Dveřní clony Teddington 

Společnost Produkt 

Europark Štěrboholy 

clony Teddington 

IKEA 

Hotel Paříž 

Galerie Vaňkovka 

Metropole Zličín 

ŘLP Jeneč 

Česká spořitelna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

PŘÍLOHA 5 

Specifikace dodavatelů nabízeného zboží 

Společnost Flair, a.s. všechny své zařízení potřebné k sestavení klimatizačních 

systémů nakupuje u svých zahraničních výrobců. S těmito výrobci se každoročně 

vyjednávají ceny produktů, které pak platí následující rok. Existuje zde cenová politika, 

díky které jsou obě strany spokojené. Výrobci dodávají technickou podporu a každoročně 

školí techniky svých zákazníků, aby zaručili kvalitní instalace jejich produktů.  

Mezi dodavatele patří tito výrobci: 

 Walter Meier  

Švýcarská firma Walter Meier (AXAIR AG) patří k předním světovým výrobcům 

zvlhčovací techniky s celosvětovou působností. Její výrobky jsou proslulé svou vysokou 

kvalitou, dlouhou životností a pokrokovým technickým řešením. 

Sortiment zahrnuje zvlhčovače pro téměř jakoukoliv aplikaci, od domácího použití,  

přes zvlhčování pro komerční a komunální sféru až po průmyslové zvlhčovací systémy. 

Zvlhčovače odpovídají přísným technickým a hygienickým standardům. 

Tabulka 1 Produkty firmy Walter Meier 

Produkt 

Zvlhčovače pro klimatizační jednotky Condair Dual Condair SH2  Condair FastFog II 

Mobilní zvlhčovače a čističky vzduchu Defensor ABS3  Defensor PH15, PH27   Calorex Century 

IV 

Parní vyvíječe elektrické Condair CP3  Defensor Mk5 

Parní vyvíječe plynové Condair CP3  Defensor Mk5 

Distributory páry Optisorp 

Zvlhčovače pro tlakovou páru Condair Esco 

Bytové kondenzační NARCISO-novinka 

 

 

 

http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=condairdual&content2=condairdual&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=SH2&content2=SH2&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=FastFog2&content2=FastFog2&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=abs3&content2=abs3&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=ph26&content2=ph26&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=century&content2=century4&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=century&content2=century4&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=cp3&content2=cp3&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=mk5&content2=mk5&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=cp3&content2=cp3&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=mk5&content2=mk5&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=optisorp&content2=optisorp&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=esco&content2=esco&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=narciso&content2=narciso&lang=cz


 
 

 Airwin Boga   

Německý výrobce Airwin BOGA se specializuje na výrobu ultrazvukových 

zvlhčovačů pro aplikace do VZT potrubí a prostorů. Součástí dodávek jsou i komponenty 

regulace, změkčovací a demineralizační filtry a malé úpravny vody. 

Tabulka 2 Produkty Airwin BOGA 

Produkt 

Průmyslové zvlhčovače Airwin Boga 

 Draabe    

Tryskové zvlhčovací systémy německého výrobce Draabe představují již po tři 

desetiletí světovou špičku v technologických aplikacích, jako jsou tiskárny, dřevařský nebo 

textilní průmysl.  

Tabulka 3 Produkty společnosti Draabe 

Produkt 

Průmyslové zvlhčovače Draabe AirFog  Draabe Microcool  Draabe TurboFog 

 EMICON    

Italská firma EMICON a.c. S.p.A patří od svého založení v roce 1984 k předním 

italským výrobcům chladících zařízení se specializací na jednotky přesné klimatizace  

a zdroje chladu.  

Firma klade velký důraz na vlastní vývoj zařízení a na to, aby její výrobky neškodily 

životnímu prostředí. Vyráběný sortiment obsahuje velký počet variant a modifikací 

jednotek a pokrývá široký rozsah chladících výkonů. Firma je držitelem certifikátu ISO 

9001 a ISO 14001. 

 

 

 

 

http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=airwinboga2&content2=airwinboga2&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=airfog&content2=airfog&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=microcool&content2=microcool&lang=cz
http://flair.cz/index.php?section=produkty&content=turbofog&content2=turbofog&lang=cz


 
 

Tabulka 4 Produkty firmy EMICON 

Produkt 

Chillery s vodou chlazeným kondenzátorem Emicon RWE, RWS, RWH 

Chillery se vzduchem chlazeným k. Emicon RAE, RAS, RAH 

Chillery se oddělenm kondenzátorem Emicon MEE, MES, MEH 

Kondenzační jednotky Emicon MCE, MCD 

Emicon Millenium Emicon Millennium EDA, UV 

 Teddington 

Britská společnost působící na trhu s klimatizačním zařízením již od roku 1934 dodává 

desénové dveřní clony. 

Tabulka 5 Produkty společnosti Teddington 

Produkt 

Horizontální dveřní clony Alba, Evolvent 

Dveřní clony desénové Delta, Ellipse, Saphir, Charisma, Topas, Rondo  

Dveřní clony průmyslové Ratiovent, Induvent 

 Calorex    

Tradiční britský výrobce odvlhčovačů, tepelných čerpadel a bazénových 

klimajednotek Calorex zahájil výrobu v roce 1978 a představuje osvědčeného dodavatele 

na evropském a severoamerickém trhu. 

Tabulka 6 Produkty společnosti Calorex 

Produkt 

Bazénové odvlhčovače lokální cirkulační Calorex DH 

Bazénové klimajednotky Calorex Variheat, DELTA 

Stavební kondenzační odvlhčovače Mobilní / stacionární Calorex 

Stavební kondenzační odvlhčovače Calorex Century IV 

Tepelná čerpadla pro ohřev venkovních bazénů Calorex AW  Calorex Pro-Pac  
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 FinestFog 

FinestFog je německá firma sídlící v Ayingu, severovýchodě od Mnichova. Prodejní 

kanceláře jsou v Dohma, Hamburgu a Süsseldorfu, odkud firma zajišťuje servis  

a zákaznickou podporu v Německu a sousedních zemích. Mimo Německa má 

FINESTFOG zastoupení v Rakousku, Švýcarsku, Itálii a baltských státech. 

Tabulka 7 Produkty firmy  FinestFog 

Produkt 

Adiabatické zvlhčování FinestFog 

 DST - Seibu Giken 

  DST - Seibu Giken je švédsko-japonský výrobce adsorbčních odvlhčovačů.  

Závod DST ve Stockholmu zajišťuje vývoj a výrobu odvlhčovacích jednotek všech 

velikostí  

pro nejnáročnější požadavky na extrémně nízkou vlhkost. Adsorbční odvlhčovače DST 

využívají rotory s aktivní vrstvou silikagelu od japonské firmy Seibu Giken. 

Tabulka 7 Produkty  DST - Seibu Giken 

Produkt 

Adsorpční odvlhčovače přenosné DST Seibu Giken DR 

Adsorpční odvlhčovače stacionární DST Seibu Giken RZ, DC, DR 

 EMCO 

Firma EMCO patří k tradičním německým výrobcům komponentů pro 

vzduchotechniku s důrazem na kvalitu a individuální řešení.  

Koncové elementy EMCO jsou zaměřeny na oblasti komfortního větrání, průmyslové 

aplikace a speciální řešení. Spolupráce s technickými univerzitami při původním vývoji  

je zárukou maximální účinnosti a progresivního technického řešení. Spolehlivost 

projekčních podkladů garantuje ověřování technických parametrů ve vlastní testovací 

laboratoři. Špičkový design zohledňuje jak estetické tak hlukové nároky nejvyšší kategorie.  
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Tabulka 8 Produkty firmy EMCO 

Produkt 

Kruhové vířivé, stropní, štěrbinové, věžové, 

průmyslové, speciální, podlahové výustě 

Typ DRS VAL LSA DAL 359 DAL 358, DAL 382,  

DAL 381  

Difuzorové anemostaty, větrací ventily Typ VVA, SAL 40 

 ALP  

Italská společnost ALP, s.r.l., sídlící ve městě Calcinate, v provincii Bergamo  

(40 km východně od Milána) vyrábí již od začátku 80. let minulého století materiál  

a příslušenství pro výrobu hliníkových vzduchovodů s integrální izolací pro 

vzduchotechniku, klimatizaci a odsávání vzduchu. Panely, ze kterých se ALP 

vzduchovody vyrábějí, jsou samočinně uhasitelné. 

Tabulka 9 Produkty firmy ALP 

Produkt 

Alp vzduchovody Polyisokyanátový sendvičový panel 
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