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 „Czujemy się odpowiedzialni za nasze produkty, 
a klienci mogą kontaktować się z nami I 
przedstawicielami naszej firmy na dowolnym etapie 
użytkowania produktu”. 

Zdeněk Příhoda

PROJEKT 
Zespół doświadczonych techników korzysta z 
unikalnego oprogramowania Air Tailor, aby tworzyć 
niestandardowe projekty dystrybucji powietrza 
zgodnie z życzeniami klientów i układami 
powierzchni. Mamy specjalny dział rozwoju, który 
pracuje nad tworzeniem i testowaniem rewolucyjnych 
rozwiązań, co potwierdza liczba posiadanych przez 
nas patentów. Każdy z naszych projektów jest 
szczegółowo omawiany z klientem i przez niego 
zatwierdzany.

PRODUKCJA
Organizacja pracy w grupach roboczych zwiększa 
motywację oraz osobistą odpowiedzialność za 
jakość. Precyzyjny system kontroli jakości zapewnia 
perfekcyjną kontrolę części tekstylnych i materiałów 
instalacyjnych przed wysłaniem zamówienia. 

DOSTAWA
Każdego roku realizujemy 6000 umów i dostarczamy 
nasze produkty do 70 krajów na całym świecie, 
z czego 99% w terminie. Współpracujemy z 
profesjonalnymi firmami transportowymi i 
monitorujemy przesyłkę, dopóki nie zostanie ona 
dostarczona do klienta.
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DLACZEGO TKANINA
Przyszłość należy do tekstylnych nawiewników i kanałów. W porównaniu z tradycyjnymi kanałami 
metalowymi mają one niezaprzeczalną przewagę cenową oraz dotyczącą kwestii technicznych, utrzymania 
higieny, ochrony środowiska i estetyki. Prihoda, s.r.o. należy do czołowych i największych producentów na 
świecie.
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PRZEPŁYWY POWIETRZA 
DOSTOSOWANE DO 
KONKRETNYCH WYMAGAŃ
Indywidualnie zaprojektowane 
połączenie dużej liczby elementów 
rozdzielonych zapewnia wymagany, 
zwykle równomierny przepływ 
powietrza przez dany obszar. 

POMOC PODCZAS INSTALACJI
Klient otrzymuje szczegółowe, drukowane 
instrukcje wraz z planami całego systemu 
i szczegółami ważnymi dla każdej umowy. 
Wykonaliśmy także animowane instrukcje, 
które można pobrać na telefon komórkowy 
za pomocą kodu QR podanego w załączanych 
do wyrobu drukach, aby ułatwić zrozumienie 
procesu instalacji. Nasz dział obsługi klienta jest 
zawsze przygotowany do udzielania porad w 
razie problemów podczas instalacji i do zalecania 
prawidłowej procedury.

KONSERWACJA
Kanały materiałowe i nawiewniki można 
skutecznie czyścić, piorąc je w pralce. 
Częstotliwość konserwacji zależy od środowiska 
i lokalnych standardów higieny. Stworzyliśmy 
szczegółową procedurę prania i czyszczenia 
nawiewników, możemy też na żądanie polecić 
odpowiednie produkty. Posiadamy również własny 
dział pralniczy, w którym testujemy produkty 
i najlepsze metody prania. Możesz ponadto 
wysłać nam nawiewniki tkaninowe do prania i 
czyszczenia.
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NIERÓWNA DYSTRYBUCJA 
POWIETRZA 
Powietrze jest dostarczane tylko przez 
kilka wylotów, co często powoduje 
przeciągi w niektórych obszarach i 
niewystarczającą wentylację w innych 
obszarach.

BEZPIECZNE CZYSZCZENIE I 
KONSERWACJA 
Jest to jedyny system kanałów, który 
można dokładnie oczyścić praniem w 
pralce, a także dezynfekować.

KOSZTOWNA KONSERWACJA
Nie można go w 100% wyczyścić, 
szczególnie jeśli chodzi o bardziej 
złożone linie dystrybucyjne. 
Konserwacja jest niezwykle droga i 
czasochłonna.

SZYBKA INSTALACJA
Montaż kanałów z tkaniny jest bardzo 
łatwy i szybki. Zajmie Ci tylko 20% czasu 
potrzebnego na montaż stalowych 
kanałów wentylacyjnych.

WYMAGAJACA INSTALACJA
Czasochłonny i wymagający technicznie 
montaż ciężkich kanałów metalowych.

WYGLĄD NA ŻĄDANIE 
Dzięki technologii Prihoda ART możesz 
wybrać dowolny kolor lub motyw 
graficzny. Kanał z tkaniny może w 
ten sposób stać się powierzchnią 
reklamową lub całkowicie wtopić w dane 
wnętrze.

UJEDNOLICONY WYGLĄD  
Zimny i nudny wygląd i niewielka 
możliwość jego zmiany.

OSZCZĘDNE INWESTOWANIE
Tradycyjne kratki kanałowe nie są 
konieczne, ponieważ nasze produkty 
zawierają już dostosowane elementy 
rozdzielcze, izolację lub pochłaniacze 
hałasu. Transport również jest tani, a 
to dzięki nieznacznej wadze naszych 
produktów i temu, że można je złożyć w 
małe pudełka.

KOSZTOWNA REALIZACJA
Wysoki koszt pojedynczych elementów 
dystrybucyjnych, kosztowny montaż I 
uruchomienie.

MINIMALNA WAGA
Nawiewniki i kanały tekstylne ważą 
mniej niż 5% w porównaniu z masą 
kanałów metalowych. Można je bez 
trudu przenosić. Stanowią zaledwie 
minimalne obciążenie konstrukcji 
dachowych.

ZNACZNA WAGA
Znaczna waga komplikuje obsługę I 
transport tych produktów oraz powoduje 
duże obciążenie konstrukcji dachowych.

BEZ SKROPLIN
Zastosowanie przepuszczalnej tkaniny 
eliminuje ryzyko skraplania wody na 
powierzchni kanału.

RYZYKO KONDENSACJI
Występuje ryzyko skraplania pary 
wodnej na powierzchni stalowych 
kanałów – konieczna jest wówczas 
izolacja. 

Prihoda Polska Sp. z o.o.
Al. Wolności 12, pok. 302, 62-800 Kalisz, EU-Poland

tel.: +48 62 751 19 01, info.pl@prihoda.com / www.prihoda.com 

PRZYKŁADY ZASTOSOWAŃ 
Przemysł spożywczy, inżynieryjny, motoryzacyjny, chemiczny i tekstylny, magazyny, szkoły, 
restauracje, instalacje tymczasowe, zamrażalnie, kuchnie, obiekty sportowe, centra fitness, baseny, 
supermarkety, kina, teatry, studia telewizyjne, biura, laboratoria, szpitale, czyste obszary, szklarnie, 
malarnie, pojazdy transportowe, stajnie, wylęgarnie kurcząt…
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Jesteśmy czeską firmą średniej wielkości produkującą najwyższej jakości kanały tekstylne i nawiewniki 
do transportu i dystrybucji powietrza. Nie produkujemy kanałów na metry, ale zapewniamy rozwiązania 
na zamówienie. Pracujemy, wykorzystując wysoki kunszt techniczny znajomość przepływu powietrza. 
Nasza firma znajduje się w małym przemysłowym mieście Hlinsko w środkowej części Czech. Stamtąd oraz 
z naszych oddziałów w Chinach i Meksyku wysyłamy nasze produkty do dziesiątek krajów na wszystkich 
kontynentach. Ściśle współpracujemy z siecią przeszkolonych przedstawicieli handlowych, będących 
częścią naszego zespołu o nazwie „Rodzina Příhoda”. Firma założona w 1994 r. jest nadal własnością swego 
założyciela Zdenka Příhody, który do dziś nią zarządza.

-

PRIHODA
MEXICO

PRIHODA
CZECHIA

PRIHODA
CHINA

1
centrum projektowania i 

rozwoju firmy

NIEZAWODNOŚĆ    Dostarczanie najwyższej jakości w wyznaczonym terminie  
MOŻLIWOŚCI ULEPSZANIA    spełnianie szczegółowych wymogów każdego klienta i poszerzanie możliwości nawiewników 
tekstylnych 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ    Przejmowanie pełnej odpowiedzialności za nasze decyzje, produkty i usługi 
WSPÓŁPRACA    Budowanie długoterminowych relacji z naszymi klientami, dostawcami i współpracownikami na podstawie 
wzajemnego zaufania. 
AMBICJA    Bycie liderem na rynkach światowych w konkretnej dziedzinie.

3
działy 

produkcyjne

25+
lat na rynku

70+
krajów, do których 

eksportujemy nasze produkty

200+
 pracowników

70 000+
zrealizowanych zamówień

10 000 000+
m² uszytych nawiewników 

tekstylnych

SZTUKA I NAUKA O DYSTRYBUCJI POWIETRZA 
Nasza praca wymaga gruntownej wiedzy na temat przepływu powietrza w kanałach i przestrzeni. 
Dostosowujemy nasze tekstylne nawiewniki do konkretnych przestrzeni, upewniając się, że spełniamy 
wymagania naszych klientów. Produkty mogą być dostarczane z dowolnym motywem graficznym i w 
dowolnym kolorze.

Nasze innowacje i specjalności
Jesteśmy ekspertami w zakresie przepływu powietrza w kanałach i przestrzeni. Wprowadziliśmy kilka 
innowacji technicznych i ulepszeń na rynku. Jesteśmy właścicielami kilku patentów (zwanych dalej „PP” 
lub „Patent Prihoda”). W wielu opisanych poniżej przypadkach nadal jesteśmy jedyną firmą dostarczającą 
wymienione urządzenia.

MIKROPERFORACJA (PP)
Otwory kierunkowe o średnicy mniejszej niż grubość tkaniny to 
konstrukcja opatentowana przez Příhoda s.r.o. Zapewniają one 
szereg korzyści, gdy są używane do nawiewu powierzchniowego 
powietrza przy niskiej prędkości.

TEKSTYLNE KIESZENIE KONTROLI POWIETRZA (PP)
Kieszenie z tkaniny służą do wyrównania ugięcia powietrza 
pochodzącego z perforacji. Rozwiązanie polega na połączeniu 
dwóch przepływów powietrza o podobnym pędzie. Przepływ z 
ostatniego otworu w rzędzie jest kierowany pod pewnym kątem za 
pomocą kieszeni z tkaniny, wyrównując w ten sposób odchylenie 
powietrza od perforacji.

SQUAIRETEX® (PP)
Płaskie nawiewniki do sufitów podwieszanych nie muszą być 
wykonane z blachy. Nasza oferta SquAire Tex to pełnoprawna 
alternatywa. Ponadto możesz wybrać dowolny kolor lub motyw.

DYSZE Z TKANINY
Dysze o średnicy od 20 do 40 mm wykorzystujące ultradźwięki 
są doskonałym sposobem na osiągnięcie większego zakresu 
przepływu. W porównaniu z plastikowymi dyszami są znacznie 
bardziej odporne na ogień i lepiej trzymają się przewodu.

SPIRALNE WZMOCNIENIE HELIX (PP)
Metalowa spirala pokryta tkaniną jest umieszczana we wnętrzu 
nawiewnika. Naciąga tkaninę, utrzymując jej cylindryczny kształt. 
Niezbędny spadek spirali zapewniają podłużne paski tekstylne. 
Spirala może być łatwo zdemontowana w celu konserwacji tkaniny. 
Jest również przeznaczona do większości typów dopasowania.

KANAŁY O CIŚNIENIU UJEMNYM (WYWIEWNE, PP)
Nasza opatentowana konstrukcja napinająca pozwala nam 
produkować kanały o przekroju prostokątnym, których można 
używać także na potrzeby wywiewu.

ROLETA TEKSTYLNA (PP)
Pierwsza na rynku roleta tekstylna służy do czasowego odcięcia 
odgałęzienia lub części kanału.

NAWIENIK MEMBRANOWY
Jest to nawiewnik, który łączy dwie całkowicie różne metody 
dystrybucji powietrza. Membrana wykonana z lekkiej i szczelnej 
tkaniny wszyta jest poziomo w środek klosza. Na przemian 
obejmuje jedną lub drugą połowę. Po podgrzaniu membrana 
pokrywa górną połowę, a powietrze kieruje się w dół, bezpośrednio 
do strefy operacyjnej. Po ochłodzeniu membrana zakrywa dolną 
połowę. Chłodne powietrze przepływa przez górną połowę i powoli, 
bez nieprzyjemnego ciągu, przepływa do strefy operacyjnej.

KANAŁY Z IZOLACJĄ I PODWÓJNE (PP)
Aby uniknąć powstawania skroplin na powierzchni kanału i 
zmniejszyć stratę ciepła lub chłodzenia, produkujemy kanały z 
izolacją lub podwójne, z pośrednią warstwą powietrza.

Prihoda Art   
Nasza technologia barwienia tkanin nadaje naszym dyfuzorom tekstylnym nowy wymiar estetyczny. Mogą 
one stać się interesującą częścią każdego wnętrza. Produkujemy nawiewniki tkaninowe i kanały powietrzne 
w dowolnym kolorze Pantone, z dowolnym wzorem, fotografią, obrazem, logo lub znakiem, niezależnie od ich 
złożoności.
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