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Kolay montaj, FabricAir hava dağıtım sisteminin en önemli özelliklerinden biridir.
Akıllı Hava Çözümü’müzün montaj kolaylığı, zamanında ve modüler teslimat ile birleştiğinde metal
kanal sistemlere kıyasla %30-70 oranında maliyetlerinizi azaltır.

1. KOLAY MONTAJ
FabricAir kumaş hava kanallarının montajı, sıradan metal hava kanallarına göre 4-5 kat daha kısa
sürede gerçekleştirilir. Kısa süren montaj sayesinde, metal kanallara kıyasla zamandan ve işçilik
maliyetlerinden %80’e kadar tasarruf edebilirsiniz.
FabricAir hava dağıtım sistemi projeye özel olarak tasalanır ve üretilir. Bu nedenle uygulama
alanında dengeleme ve benzeri ek işlere vakit harcamanız gerekmez.
FabricAir tekstil hava kanallarının ağırlığı genellikle metretül başına 3 kilogram kadardır. Hafif yapısı
sayesinde montaj esnasında kolayca taşınabilir veya asılabilir.
Tekstil hava kanalları yapısı gereği yoğuşma yapmaz. O nedenle yalıtım gerektirmez. Aynı zamanda,
tekstil kanallar istenilen renkte sipariş edilebilir. Bu nedenle sahada kanalların boyanmasına gerek
yoktur.

Kısacası, sizi birçok zahmetten ve maliyetten kurtaran bu sistemi FabricAir Akıllı Hava Çözümü
olarak adlandırıyoruz.

2. TOPLAM MONTAJ MALIYETLERINDE %70'VE VARAN TASARRUF
Sıradan metal kanallar yerine, FabricAir tekstil kanal teknolojisini tercih etmek, size toplam
maliyetlerinizden %70’e kadar tasarruf etmenize olanak tanır.
FabricAir hava dağıtım sistemi tasarım aşamasında dengelenir. Bu nedenle sahada dengelemeye
gerek yoktur. Sonuç olarak, geleneksel sistemlere kıyasla iş gücünden ve mesai saatinden tasarruf
edilir.
Projeniz için doğru askı tipini seçerek, daha büyük oranlarda tasarruf elde edebilirsiniz. FabricAir, her
türlü montaj zorluklarına yanıt verebilen garantili askı sistemleri sunar.
Metal kanalların kullanıldığı her alanda, kumaş kanalı tercih ederek maliyetlerinizi büyük oranda
azaltmanın yanı sıra, eşsiz tasarım avantajları elde edebilirsiniz.

3. SEKTÖRDEKI EN KISA TESLIM SÜRESI
FabricAir tekstil kanal sistemi, genellikle sipariş onayının ardından 1,5-2 hafta içerisinde montaj
yerine teslim edilir. FabricAir siparişlerin % 99,4'ü tam zamanında ya da daha erken, ortalama olarak
sadece 13 günde teslim eder. Bu, sektördeki en kısa teslim süresidir.

4. ÖZEL EKIPMAN GEREKTIRMEZ
FabricAir tekstil kanal sisteminin montajı hiçbir özel alete gerek olmadan, her alet çantasında bulunan
tornavida, matkap ve el testeresi ile yapılır.
Akıllı Hava Çözümü’müze her şey dahildir. Yani montaj esnasında size fazladan zahmet çıkartacak
menfez, difüzör gibi aksesuarlarla veya kanalları dengeleme gibi işlerle uğraşmanıza gerek kalmaz.
Tekstil kanalların askı sistemi, her alet çantasında bulunan aletler ile kolayca monte edilir. Sistemin
yapısına bağlı olarak, raylar veya kablolar sabitlendikten sonra kanallar bir duş perdesi gibi kolayca
asılır.

5. SEZGISEL MONTAJ
FabricAir tekstil kanal sisteminin montajı sezgiseldir. Montaj hakkında bilgi edinmek için sayfalarca
kılavuz ve yönerge okumaya gerek yoktur.
Sistem, özel olarak etiketlenmiş kutuların içinde teslim edilir. 1. Kutuda sistem hakkında tüm bilgileri
içeren; kurulum kılavuzu, yıkama ve bakım kılavuzları ve teknik resimlerin bir kopyası bulunur.

6. DESTEK
Hava dağıtım sisteminizi tasarlarken ve montajını gerçekleştirirken tüm süreçlerde size yardımcı
oluyoruz. Uzman mühendislerimiz, tüm süreç boyunca her zaman bir telefon kadar uzağınızda.
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