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 “Me otamme vastuun omista tuotteista ja meidän 
asiakkaamme voivat ottaa meihin yhteyttä milloin 
vain, koko tuotteen eliniän ajan”   

Zdeněk Příhoda

DESIGN 
Air Tailor ohjelman avulla kokeneet teknikot 
suunnittelevat asiakkaan toiveiden mukaisen 
ilmanvaihtojärjestelmän, mikä on myös 
asiakkaan tiloihin sopiva. Ei tavanomaiset 
pyynnöt otamme haasteina vastaan. Meillä on 
intohimoinen kehitysyksikkö, mikä on kykenevä 
testaamaan ja keksimään vallankumouksellisia 
ratkaisuja. Omistamamme patentit kertovat 
osan ratkaisukyvyistämme. Asiakkaan kanssa 
keskustellaan jo suunnitteluvaiheessa tarkkaan, 
jotta saadaan täysin tilaajan toiveiden mukainen 
lopputulos.

TUOTANTO
Työntekijät on jaettu omiin työryhmiin, mikä nostaa 
motivaatiota ja takaa työntekijäkohtaisen laadun. 
Laadunvalvonta on hiottu huippuunsa, joka takaa 
100% laadun tekstiiliosille ja asennusvälineille ennen 
toimitusta.

TOIMITUS
Me toimitamme vuosittain yli 6000 tilausta yli 70 
maahan maailmanlaajuisesti ja 99% tilauksista 
toimitetaan sovittuun aikatauluun. Toimimme 
yhteistyössä ammattitaitoisten kuljetusyritysten 
kanssa ja valvomme toimitusta, kunnes tilaus 
saapunut asiakkaalla.
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MIKSI VALITA TEKSTIILINEN
Tulevaisuus kuuluu tekstiilisille ilmanvaihtoputkille ja hajottimille. Verrattuna perinteisiin peltikanaviin, 
niillä on ekonomisia, teknillisiä, hygieenisiä, ympäristö ja esteettisiä etuja. Prihoda s.r.o. kuuluu parhaiden ja 
suurimpien valmistajien joukkoon.
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ILMAVIRTA VASTAAVILLE 
TARPEILLE
Mittatilauksesta toiveiden mukaan 
rakennettu kokonaisuus takaa 
tasaisen ilmavaihdon tilaajan toiveiden 
mukaisesti.

ASENNUKSEN KANSSA AUTTAMINEN
Jokaisen tilauksen mukana tulee tarkat ohjeet 
asennuksesta ja suunnittelusta. Mukaan tulee 
myös halutessaan ladattava animoitu ohjeistus, 
minkä voi ladata toimituksessa tulevalla QR-
koodilla mobiililaitteelle, jotta asennuksessa ei jää 
mitään epäselvää. Meidän asiakaspalvelumme on 
aina valmiudessa auttamaan ja konsultoimaan 
asennukseen liittyvissä kysymyksissä.

HUOLTO
Kankaiset ilmavaihtokanavat ja hajottimet 
pystytään pesemään täydellisesti pesukoneessa. 
Pesuntarve määräytyy asennuspaikan ja 
määrättyjen hygieniatarpeiden mukaisesti. 
Olemme laatineet tarkat pesuohjeet hajottimille 
ja kanaville. Voimme myös suositella huoltoon 
ja pesuun sopivia tuotteita. Meillä on myös 
oma pesuosasto, jossa testaamme parhaimpia 
pesumenetelmiä. Halutessa voitte jättää oman 
kangas kanavat meille pesuun ja puhdistukseen.
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EPÄTASANEN ILMANJAKO 
Ilma puhalletaan pienistä aukoista 
tiettyihin suuntiin, joka usein aiheuttaa 
veto tai jättää osan alueista ilman 
raitista ilmaa.

HUOLETON PUHDISTUS JA 
HUOLTO 
Tekstiili ilmanvaihto on ainoa täysin 
puhdistettavissa ja oleva järjestelmä. 
Puhdistuksen lisäksi järjestelmän 
pystyy myös desinfioimaan 
halutessaan.

KALLIS HUOLTO
Peltisiä putkia ei pystytä puhdistaan 
100%, johtuen monimutkaisista 
jakelulinjoista. Huolto on erittäin kallista 
ja aikaa vievää.

NOPEA ASENNUS
Kankaisen ilmanvaihdon asentaminen 
on helppoa ja nopeaa. Asentaminen vie 
vain 20% aikaa verrattuna normaaliin 
peltisiin ilmanvaihtokanaviin.

MONIMUTKAINEN ASENNUS
Painavien putkien asentaminen on 
teknillisesti haastavaa ja aikaa vievää.

ULKONÄKÖ TILAAJAN 
PYYNNÖSTÄ 
Příhoda ART teknologiaa käytettäessä 
voit valita minkä värin, kuvion ja muodon 
tahansa. Ilmanvaihtokanavat voidaan 
näin käyttää mm. mainostamiseen 
tai halutessaan häivyttää täysin 
ympäristöön.

SAMANLAINEN ULKONÄKÖ
Kylmä ja tylsä ulkonäkö, mitä on vaikea 
muuttaa.

TALOUDELLINEN SÄÄSTÖ 
Tavanomaiset ilmanvaihto järjestelmän 
elementit eivät ole tarpeellisia. Tuote 
itsessään sisältää kaiken, mitä 
tavallisissakin järjestelemissä on. 
Äänieristys, eristeet ja päätelaitteet ovat 
valmiina jo tuotteessa. Kuljettaminen 
on myös edullista, sillä kevyt tuote on 
pakattuna pieniin laatikoihin.

KORKEA KOKONAISHINTA
Kalliit ilmanjakelu elementit, kallis 
asennus ja lisäkulut eristykselle/
värjäämiselle jne.

KEVYT PAINO
Kankaiset ilmakanavat ja hajottimet 
painavat 95% vähemmän kuin 
perinteiset peltiset ilmanvaihtokanat. 
Niitä on helppo käsitellä ja putket eivät 
rasita painolla kattorakenteita.

ISO PAINO
Metalliputkien paino ja muoto 
hankaloittaa kuljetusta ja käsittelyä sekä 
kuormittaa huoneen kattorakenteita.

KONDENSSIO VAPAA
Hengittävän materiaalin ansiosta 
kondenssiota ei tule putken pinnalle.

KONDENSAATIO VAARA
Metalliputkisto tarvitsee yleensä 
eristystä kondensaation välttämiseksi.

KÄYTTÖALUEET  
Erilaiset tuotantorakennukset, elintarviketeollisuudet, varastot, kylmävarastot, koulut, lastentarhat, 
kirjastot, ravintolat, keittiöt, väliaikaiset hallit, urheilukeskukset, kuntosalit, uimahallit, vesipuistot, 
myyntitilat, leffateatterit, teatterit, kirkot, tv studiot, toimistot, laboratoriot, sairaalat, kasvihuoneet, 
maalaushuoneet, kuljetusajoneuvot, tallit, kanalat, ladot, hoitolat, arkistot, erityisilmaston huoneet jne.
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Olemme keskisuuri Tšekkiläinen yhtiö, joka tuottaa ykkösluokan kangas ilmastointilaitteita ja hajottimia. Me 
emme myy ilmastointikanavia metreittäin, vaan tarjoamme tilaukseen vastaavia erilaisia ratkaisuja. Meidän 
työmme perustuu korkeaan teknilliseen laatuun ja tietämykseen ilmanvirtauksesta. Meidän yrityksemme 
sijaitsee Tšekin keskiosassa, pienessä teollisuuskaupungissa nimeltään Hlinsko. Sieltä ja tytäryhtiöistä 
Kiinasta ja Mexicosta me lähetämme meidän tuotteemme kymmeniin eri maihin eripuolille maailmaa. Me 
teemme yhteistyötä koulutettujen jälleenmyyjien kanssa, jotka muodostaa yhtiön nimeltään „Příhoda 
Family“. Yritys on perustettu 1994 ja sitä hoitaa edelleen yrityksen omistaja ja perustaja Zdeněk Příhoda.

-

PRIHODA
MEXICO

PRIHODA
CZECHIA

PRIHODA
CHINA

1
Yhtiön päätoimisto
design ja kehitys

LUOTETTAVUUS     Toimitamme asiakkaille ensiluokkaista laatua sovittuihin aikamääreisiin.

INNOVAATIOKAPASITEETI     Ratkaisemme asiakkaitten erikoistoiveita ja laajennetaan omien tuotteitten   
                                                         käyttömahdollisuuksia. 

VASTUU     Otamme täyden vastuun omista päätöksistä, tuotteista ja palveluista. 

KUMPPANUUS     Rakennamme pitkäaikaisia suhteita meidän asiakkaiden, tavarantoimittajien ja kollegoiden kanssa.     
                                  Perustuen yhteiseen luottamukseen.  

KUNNIANHIMO     Olla omalla alalla maailmanlaajuinen johtaja.

3
tuotantokeskusta

25+
vuotta 

markkinoilla

70+
Maata joihin tuotteita 

lähetetään

200+
 työntekijää

70 000+
täytettyä tilausta

10 000 000+
m² ommeltuja kangaskanavaa

ILMANJAKAUTUIMISEN TAITEET JA TIETEET 
Työmme sisältää perusteellisen tiedon siitä, kuinka ilma virtaa kanavissa ja tiloissa. Mukautamme kankaiset 
hajottimet annetun tilanperusteella, varmistaen että täytämme asiakkaidemme vaatimukset. Ne voidaan 
toimittaa kaikilla graafisilla aiheilla ja väreillä.

Innovaatiomme ja erikoisuutemme
Olemme ilmakanavien ja ilmavirtauksien ammattilaisia. Olemme esittäneet useita teknisiä innovaatioita ja 
parannuksia markkinoille. Olemme useiden patenttien ( jäljempänä ”PP” tai ”Patent Prihoda”) Monissa alla 
kuvatuissa tapauksissa olemme edelleen ainoa yritys, joka toimittaa ilmoitetut laitteet.

MIKROPERFOROINTI (PP)
Suunnatut reiät, joitten halkaisija on pienempi kuin tekstiilin 
paksuus on Příhodan patentoitu teknologia. Mikroperfoinnillä on 
monia etuja ilman hajottamiseen matalissa nopeuksissa.

KANGAS ILMANVIRTA TASKUT (PP)
Kangas taskuja käytetään reikäisen hajottimen ilmanvirran 
kaltevuuden välttämiseksi. Ratkaisu perustuu kahden 
samankaltaisen ilmanvirran liittämiseksi yhteen haluttuun 
suuntaan liikkuvaksi ilmanvirraksi. Ilmanvirta viimeisestä reikä 
rivistä on taskun avulla suunnattu tiettyyn suuntaan, joka poistaa 
reiästä poistuvan ilmanvirran kaltevuuden.

SQUAIRETEX® (PP)
Alakaton tuloilma päätelaitteita ei tarvitse valmistaa metallista. 
Meidän SquAireTex hajottimet tarjoavat kaikille erilaisia 
mahdollisuuksia. Lisäksi voitte valita itselleen sopivan värin tai 
grafiikan.

KANGAS SUUTIN
Ilmavirran kauemmas ohjaamiseksi sopii hyvin ultraäänillä 
kiinnitetyt suuttimet, halkaisijoiltaan 20-40mm. Verrattuna 
muovisiin suuttimiin ovat kangas suuttimet tulenkestävimpiä ja 
pysyvät tiukemmin putkessa kiinni.

KIERTEINEN VAHVISTUS KEHÄ (PP)
Kankaalla peitetty metalli kierre syötetään kanavan sisälle ja se 
pitää kankaan tasaisen pyöreänä. Kierteen tasainen jakelu taataan 
pituussuunnassa kiinnitetyillä tekstiilinauhoilla. Helix järjestelmän 
erilaisia osia pystytään yhdistämään vetoketjuilla. Kierteen pystyy 
huollon ajaksi poistamaan helposti, sen suunnittelu mahdollistaa 
käytön useammalle kanavan muodolla. 

POISTOILMA KANAVA (PP)
Meidän patentoitu kiristysmenetelmän avulla pystymme 
tuottamaan suorakulmion muotoisia ilmakanavia, jotka sopivat 
myös ilman poistoon. 

KANGAS PELTI (PP)
Suunnittelimme ensimmäisinä maailmassa kangaspellin, mitä voi 
käyttää ilmakanavan haaran väliaikaiseksi sulkemiseksi. 

KALVOHAJOTIN
Kalvohajottimen avulla voidaan yhdistää kaksi täysin erilaista 
ilmanjakelumenetelmää. Kalvo on valmistettu kevyestä ja 
ilmatiiviistä kankaasta, joka on vaakasuoraan ommeltu hajottimen 
keskelle. Se peittää vuorotellen ylemmän tai alemman puoliskon. 
Lämmitettäessä kalvo peittää yläosan ja ilma painautuu alaspäin 
suoraan käyttöalueelle. Jäähtyessään kalvo peittää alemman 
puoliskon. Viileä ilma kulkeutuu kalvon läpi hitaasti ja ilman 
minkäänlaista epämiellyttävä vetoa virtaa takaisin huoneistoon. 

ERISTETTY JA KAKSIKERROKSISET KANAVAT (PP)
Kondension estämiseksi putken pinnalla ja välttääksemme 
lämmitys tai viilennys hävikkiä, me valmistamme kanavia mitkä 
ovat joko eristettyjä tai kaksikerroseristettyjä välitilailmalla.

Prihoda Art 
Meidän tekstiilin värjäämisen ja muotojen tulostus teknologia lisää ilmakanaville ja hajottimille esteettisen 
ulottuvuuden. Riippumatta kanavien monimutkaisuudesta pystymme tulostamaan tekstiilille minkä tahansa 
kuvion, kuvan, logon tai etiketin.
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