
taking care of energy and the environment
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 FLEXALEN HRVTM

Optymalne rozwiązanie dla systemów wentylacji  
mechanicznej (rekuperatory) 
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Niniejsze informacje są ogólne i niewiążące prawnie. mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.
All information herein is a general indication only and not legally binding. It is subject to change without prior notice. 

 200/170 mm

Łącznik: 200/200 mm 200/150 mm 200/180 mm
Connection:  200/200 mm 200/150 mm 200/180 mm

 160/125 mm

Łącznik:  160/160 mm 160/125 mm
Connection:  160/160 mm 160/125 mm

 200/170 mm 160/125 mm

Kolano 90°: podzielne na 45° 
Bend 90°: divisible to 45°

 200/170 mm 160/125 mm

Rura L 2 metry
Tube: L 2 meter



FLEXALEN HRVTM

Wysoko trwały zintegrowany z izolacją
 Trwała rura osłonowa HDPE, mocna i odporna na wstrząsy
 Bardzo dobra izolacja akustyczna dzięki zintegrowanej 
 poliolefinowj piance oraz rurze osłonowej
 Zabezpieczenie przed kondensacją pary wodnej dzięki izolacji 
 o strukturze zamkniętokomórkowej, nie chłonącej wody

Łatwy w montażu
 Łatwy i bezpieczny w montażu przy użyciu specjalnie 
 zaprojektowanych łączników 
 Kanały mogą być łatwo i estetycznie przycinane, praktycznie 
 bez pozostawiania odpadów
 Możliwość połączenia z różnymi systemami wentylacyjnymi oraz 
 jednostkami montowanymi na dachach czy ścianach 
 Przy montażu nie wymagają podpór

Kompletny system obejmuje 5 produktów 
dla średnic 150 i 180 mm
 Stabilna średnica zewn. 200 mm i średnica wewn. ok. 173 mm 
 Asortyment obejmuje odcinek prosty rury, kolano 90° 
 (podzielne na 45°) i trzy gumowe łączniki

Kompletny system obejmuje 4 produkty 
dla średnicy 125 mm
 Stabilna średnica zewn. 160 mm i średnica wewn. ok. 125 mm 
 Asortyment obejmuje odcinek prosty rury, kolano 90° 
 (podzielne na 45°) i dwa gumowe łączniki

Trwałe i przyjazne środowisku
 Trwały system, rury podlegają recyklingowi w 100%
 Brak odpadów podczas instalacji
 Produkcja rur i kolan przyjazna środowisku

Optymalne rozwiąznia kanałów dla systemów wentylacji mechanicznej 
Innowacyjny i przyjazny środowisku system kanałów wentylacyjnych zintegrowany z izolacją termiczną i akustyczną możliwy 
do szybkiego i trwałego montażu.

Flexalen HRV TM 

Dane techniczne

Temperatury pracy: -40° C do +95 °C

Rura osłonowa:  Polietylen (HDPE)

Izolacja wewnętrzna: Izolacja z pianki poliolefinowej,  
struktura zamkniętokomórkowa,  
nie chłonąca wody

Łączniki: EPDM

Przewodność cieplna: 0,040 W/mK przy 40°C

FLEXALEN HRVTM

Very robust system with integrated insulation 
 Stable HDPE casing pipe, robust and shockproof 
 Optimal acoustic insulation grace to the integrated 
 polyolefine foam insulation within the casing pipe 
 Avoids condensation due to the insulation with water-
 repellent, closed cell structure 

Easy to install 
 Easy and safe installation with special designed rubber 
 connections 
 Pipes can be shortened easily with neat cut, hardly any   
 leftovers 
 Connections to all heat recovery ventilations and for all   
 roof and wall terminals 
 During installation minimum need of fixation brackets

Assortment with 5 articles,  
for 150 and 180 mm systems  
 Stable outer diameter 200 mm, inner diameter approx. 173 mm 
 The assortment includes a tube, a bend 90° (divisible to 45°) 
 and three connections

Assortment with 4 articles,  
for 125 mm systems 
 Stable outer diameter 160 mm, inner diameter approx 125 mm
 The assortment includes a tube, a bend 90° (divisible to 45°) 
 and two connections

Sustainable and environmentally friendly
 Sustainable system, pipes are 100% recyclable 
 Hardly any leftovers during installation
 Environmental-friendly manufacturing of tubes and bends 

The optimal solution in the field of Heat Recovery Ventilation 
An innovative and environmental-friendly ducting system with integrated thermal and acoustic insulation for fast and safe 
installation. 

Flexalen HRV TM

Technical data

Temperature range: -40° C up to +95° C 

Casing pipe: high density polyethylene (HDPE) 

Inner wall: polyolefine insulation foam,  
vapor-diffusion-tight closed 
cell structure

Connections: EPDM-rubber

Heat conductivity: 0,040 W/mK at 40° C 


