
NAWIEWNIKI 
OKIENNE I ŚCIENNE



BROOKVENT posiada ponad 30-letnie doświadczenie w branży 

wentylacyjnej. Firma jest pionierem w produkcji nawiewników 

okiennych w Wielkiej Brytanii – od lat 8o-tych konsekwentnie 

poszerza ofertę penetrując coraz to nowe rynki zagraniczne. Jest 

liderem w zakresie projektowania i produkcji wysokiej jakości urządzeń 

do wentylacji mechanicznej oraz okiennej. Dzięki wieloletniemu 

doświadczeniu dokładnie zna potrzeby Klientów – jest w stanie 

zaproponować rozwiązania skrojone na miarę ich potrzeb.

W ofercie BROOKVENT znajdziecie Państwo, m.in.:

 — Nawiewniki okienne (higrosterowane, ciśnieniowe, manualne, wszybowe)

 — Nawiewniki ścienne

 — Rekuperatory Aircycle – wentylacja z odzyskiem ciepła

 — Wentylatory centralne Airstream

 — Kratki wentylacyjne

 — Wentylatory dachowe oraz kanałowe i wiele innych

 — Kompletne systemy wentylacji do budownictwa jedno i wielorodzinnego

BROOKVENT stawia na rozwój – nie ustaje w inwestycjach w innowacyjne, proekologiczne 

rozwiązania, które z powodzeniem znajdują zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym, 

komercyjnym oraz budynkach użyteczności publicznej. Stosowanie energooszczędnych 

systemów wentylacji mechanicznej oraz okiennej BROOKVENT, gwarantuje komfort codziennego 

użytkowania oraz zapewnia zdrowe warunki do życia. 

BROOKVENT jest dostawcą energooszczędnych systemów wentylacji w Irlandii Północnej 

i wiodącym dostawcą w Wielkiej Brytanii i Polsce. Prowadzi działania o charakterze globalnym 

- Klientami BROOKVENT są odbiorcy z regionu krajów bałtyckich, Holandii, Chin i Nowej Zelandii 

oraz USA.

Adres:

Milicka 51c

Trzebnica 55-100

email: informacja@brookvent.pl

tel.: +48 71 3105282 www.brookvent.pl
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Nawiewniki higrosterowane 
automatycznie regulują 
przepływ powietrza 
w zależności od poziomu 
wilgotności w pomieszczeniu. 

NAWIEWNIKI 
NARAMOWE 
HIGROSTEROWANE

 — Energooszczędne rozwiązanie dla 
budownictwa mieszkaniowego, komercyjnego 
i użyteczności publicznej

 — Najwyższy komfort użytkowania. Nawiewniki 
automatycznie otwierają się i zamykają, 
dostosowując wymianę powietrza do potrzeb

 — Przeznaczone do wszystkich rodzajów 
ram okiennych. Znajdują zastosowanie we 
wszystkich systemach wentylacyjnych, 
których działanie oparte jest na pasywnych 
urządzeniach nawiewnych

 — Dostępne rozwiązania akustyczne do 43dB(A)

 — Czujnik wilgotności w postaci taśmy 
poliamidowej – nie wymaga zasilania

 — Możliwość zastosowania siatki płaskiej zamiast 
czerpni powietrza w przypadku montażu 
w oknie z roletą zewnętrzną

NAWIEWNIKI OKIENNE → NAWIEWNIKI NARAMOWE HIGROSTEROWANE
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NOTATKI
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Nawiewniki ciśnieniowe 
posiadają aerostat ciśnieniowy, 
dzięki któremu automatycznie 
stabilizują przepływ powietrza 
przeciwdziałając nadmiernej 
wentylacji.

NAWIEWNIKI 
NARAMOWE 
CIŚNIENIOWE

 — Komfort użytkowania ograniczony do 
stabilizacji przepływu. Dostępne również 
modele z opcją regulacji ręcznej

 — Dostępne rozwiązania akustyczne do 44dB(A)

 — Przeznaczone do wszystkich rodzajów ram 
okiennych

 — Możliwość zastosowania siatki płaskiej zamiast 
czerpni powietrza w przypadku montażu 
w oknie z roletą zewnętrzną

NAWIEWNIKI OKIENNE → NAWIEWNIKI NARAMOWE CIŚNIENIOWE
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NOTATKI
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Nawiewniki manualne 
posiadają  ręczną regulację 
przepływu powietrza.
Ilość nawiewanego powietrza 
jest uzależniona od pozycji 
w jakiej znajduje się przesłona.

NAWIEWNIKI 
NARAMOWE 
MANUALNE

 — Użytkownik sam kontroluje pozycję otwarcia 
regulatora i dostosowuje ją do swoich potrzeb

 — Smukły, niewielki kształt nawiewnika

 — Przeznaczone do wszystkich typów  
ram okiennych

 — Dostępne nawiewniki aluminiowe 
z możliwością lakierowania proszkowego 
na dowolny RAL

 — Możliwość zastosowania siatki płaskiej zamiast 
czerpni powietrza w przypadku montażu 
w oknie z roletą zewnętrzną

NAWIEWNIKI OKIENNE → NAWIEWNIKI NARAMOWE MANUALNE
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0.

FILTRY ANTYSMOGOWE
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RESPILONÆ NovaAir

0.01 µm 0.1 µm 1.0 µm 10 µm 100 µm 10,000 µm1000 µm

PM2.5

RESPILON® Window Membrane

regular window screens

Source: Aerosol Technology – Properties, Behavior, and Measurement of Airborne Particles. William C. Hinds, 1999. 

RESPILON® regular window screens

pollen

smog

dustsaerosols

visible by human eye

diesel fumes

dust mites

mosquitoes

Filtr NovaAir

ymi, 
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Wysokiej jakości nawiewniki 
wszybowe są przeznaczone 
do wszystkich typów ram 
okiennych. Dostarczają 
wymaganą ilość powietrza 
nawet w przypadku małej 
liczby okien.

NAWIEWNIKI 
WSZYBOWE

 — Doskonale sprawdza się w obiektach 
użyteczności publicznej, gdzie wymagana jest 
duża ilość powietrza (np. szkoły, przedszkola)

 — Wykonany z wysokiej jakości aluminium

 — Możliwość dostarczenia w wersji dwukolorowej 

 — Dostarczany docięty na wymiar lub w sztabach

NAWIEWNIKI OKIENNE → NAWIEWNIKI WSZYBOWE
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 — TUNAL
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Biały
Surowe aluminium
Indywidualne kolory na zapytanie

NAWIEWNIKI OKIENNE → NAWIEWNIKI WSZYBOWE

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

Atest higieniczny PZH

Przyjazny dla zdrowia

Klapka kierująca powietrze  
do góry (opcja)

Siatka ochronna  
przeciw owadom

Wykonany z wysokiej  
jakości aluminium

Redukcja szyby jedynie 
o 65/70mm

Lakierowany proszkowo

Dostępne opcje:

Ręcznie sterowany

Otwieranie za pomocą cięgna 
sznurkowego (prawa lub lewa 
strona)

Dostarczany w sztabach lub 
na wymiar

Możliwość zamówienia 
aluminiowego okapnika

Możliwość zamówienia 
okapnika PVC (biały lub czarny)

Sprawdź czy pakiety szybowy 
został odpowiednio przycięty.

Upewnij się czy długość 
nawiewnika nie przeszkadza 
w zapięciu listw przyszybowych.

Długość nawiewnika 
z zakończeniami jest najczęściej 
taka sama jak szerokość szyby, 
na którą ma być zamontowany.

 

SZEROKOŚĆ PAKIETU 
SZYBOWEGO:

REDUKCJA WYSOKOŚCI 
SZYBY:

Dostępny do zespolenia 20mm, 24mm, 28mm 

i 32mm (bez uszczelki).

Redukcja wysokości szyby dla DG Standard 

wynosi 65mm (dla pakietu szybowego 24mm) 

lub 70mm (dla pakietu szybowego 28mm).

Kolory

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA:

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY DOBORZE NAWIEWNIKA WSZYBOWEGO DG STANDARD

PRZEPŁYW POWIETRZA

Izolacyjność akustyczna nawiewnika wszybowego DG Standard

DG Standard - Przepływ powietrza (dla nawiewnika o długości 500mm.)

Nawiewnik

Pozycja

DG Standard

Otwarty

Zamknięty

Nawiewnik zamknięty [dB] D n, e, w

Ciśnienie

40dB

10Pa

10Pa

Nawiewnik otwarty [dB] D n, e, w

Przepływ powietrza

30dB

46,3 m3/h

3,02 m3/h
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SZEROKOŚĆ PAKIETU 
SZYBOWEGO:

REDUKCJA WYSOKOŚCI 
SZYBY:

Dostępny do zespolenia 24mm lub 28mm.

Kolory

Biały

NAJWAŻNIEJSZE CECHY:

Posiada aprobatę techniczną 
Instytutu Techniki Budowlanej

Atest higieniczny PZH

Przyjazny dla zdrowia

Klapka kierująca powietrze  
do góry

Siatka ochronna  
przeciw owadom

Dostarczany na wymiar

Wykonany z wysokiej  
jakości aluminium

Redukcja szyby jedynie o 65mm

Lakierowany proszkowo

10 lat gwarancji

Dostępne opcje:

Ręcznie sterowany
 
Otwieranie za pomocą cięgna 
sztywnego (prawa lub lewa 
strona)

Dostarczany w sztabach

Możliwość zamówienia 
aluminiowego okapnika

Możliwość zamówienia 
okapnika PVC (biały lub czarny)

Sprawdź czy pakiety szybowy 
został odpowiednio przycięty.

Upewnij się czy długość 
nawiewnika nie przeszkadza 
zapięciu listw przyszybowych.

Długość nawiewnika 
z zakończeniami jest najczęściej 
taka sama jak szerokość szyby, 
na którą ma być zamontowany.

ALU

uPVC

IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA:

NA CO ZWRÓCIĆ UWAGĘ PRZY DOBORZE NAWIEWNIKA WSZYBOWEGO DG1500

PRZEPŁYW POWIETRZA

Izolacyjność akustyczna nawiewnika wszybowego DG1500 Trickle

DG1500 Trickle - Przepływ powietrza (dla nawiewnika o długości 500mm.)

Nawiewnik

Pozycja

DG1500 Trickle, L=1m

Otwarty

Półotwarty

Zamknięty

Nawiewnik zamknięty [dB] D n, e, w

Ciśnienie

30dB

10Pa

10Pa

10Pa

Nawiewnik otwarty [dB] D n, e, w

Przepływ powietrza

26dB

37.8 m3/h

28.5 m3/h

7.5 m3/h

2 lata gwarancji

Atest higieniczny PZH

Przyjazny dla zdrowia

Klapka kierująca powietrze do góry

Siatka ochronna przeciw owadom

Dostarczany na wymiar

Korpus wykonany z wysokiej 
jakości aluminium

Sprawdż czy jest zastosowany 
odpowiedni pakiet szybowy

Indywidualne kolory na zapytanie

Redukcja wysokości szyby dla DG Standard 

wynosi 65mm (dla pakietu szybowego 24mm) 

lub 70mm (dla pakietu szybowego 28mm).
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NOTATKI
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Nawiewniki ścienne ciśnieniowe 
oraz higrosterowane są 
alternatywą dla nawiewników 
okiennych. Montowane 
w przepuście ściennym, 
doskonale tłumią zewnętrzny 
hałas.

NAWIEWNIKI 
ŚCIENNE

 — Nawiewniki higrosterowane AquWall HY, 
automatycznie regulują przepływ powietrza 
w zależności od poziomu wilgotności 
w pomieszczeniu

 — Nawiewniki automatyczne ciśnieniowe EM A 
samoczynnie stabilizują przepływ powietrza 
przeciwdziałając nadmiernej wentylacji

 — Tłumienie akustyczne do 58 dB (A)

 — Prosty montaż w ścianie zewnętrznej 
(możliwość montażu kratki zewnętrznej 
w glifie okiennym za pomocą systemowej 
puszki)

 — Możliwość dostarczenia kratki zewnętrzej 
w dowolnym kolorze

 — Szczególnie polecane do budownictwa 
wielorodzinnego

NAWIEWNIKI ŚCIENNE
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NOTATKI
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Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi oferty handlowej. Brookvent Polska sp. z o.o. nie 

ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy powstałe w publikacji oraz zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

Sierpień 2020



Adres:

ul. Milicka 51c

55-100 Trzebnica

M: informacja@brookvent.pl

T: +48 71 3105282

F: +48 71 7503622 www.brookvent.pl


