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“Me tunnetame vastutust oma toodete eest ja 
meie kliendid saavad meiega ühendust võtta kogu 
toote eluea jooksul.”   

Zdeněk Příhoda

DISAIN
Kogenud tehnikute meeskond kasutab eriprogrammi 
Air Tailor, et luua vajaduspõhine ja kliendi soove 
arvestav ventilatsioonilahendus. Erilahendused 
ja keerulised projektid on meie lemmikud. Meil on 
eraldi arendusosakond, mis leiutab ja testib uudseid 
lahendusi, seda kinnitab ka meie omandis olevate 
patentide arv. Enne kinnitamist ja tootmise algust 
arutletakse iga uus disain kliendiga detailselt läbi.

TOOTMINE
Tootmises on töötajad jaotatud töögruppidesse, 
mis suurendab motivatsiooni ja isiklikku vastutust 
kvaliteedi eest. Täppishäälestatud kvaliteedikontroll 
tagab selle, et kõik tekstiilosad ja paigaldusvahendid 
on enne tarnet üle kontrollitud.

TARNE
Me täidame iga aasta üle 6000 lepingu ja tarnime 
kaupa 70-sse eri riiki. 99% lepingutest oleme 
täitnud õigeaegselt. Meie koostööpartneriteks on 
professionaalsed kullerfirmad ja me jälgime saadetisi 
kuni kauba tellijale kätte toimetamiseni. 

 

TE
OS

TU
S

MIKS VALIDA TEKSTIIL
Tulevik kuulub tekstiilist hajutitele ja õhukanalitele. Võrreldes traditsioonilise metallist torustikuga on tekstiilil 
majanduslikud, tehnilised, hügieenilised, keskkonnasäästlikud ja esteetilised eelised. Příhoda s.r.o. kuulub 
oma valdkonna tippu ja on üks suurematest tootjatest maailmas.
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ÕHUVOOL VASTAVALT 
VAJADUSTELE
Tellija soovi järgi disain ja lai valik 
erinevaid õhujaotuse elemente tagavad 
soovitud õhujaotuse ruumis.

ABI PAIGALDUSEL
Iga projektiga on kaasas täpne paigaldusjuhend, 
koos terve süsteemi plaanide ja oluliste 
detailidega. Paigalduse lihtsustamiseks kasutame 
ka animeeritud paigaldusjuhendeid, mida klient 
saab lihtsalt oma telefoni alla laadida, kasutades 
juhendil olevat QR koodi. Meie klienditeeninduse 
osakond on alati valmis juhendama ja aitab leida
paigalduseks parima lahenduse. 

HOOLDUS
Tekstiilist õhukanaleid ja hajuteid saab ideaalselt 
pesta pesumasinas. Pesemiskordade tihedus 
sõltub kasutuskeskkonnast ja puhtuse nõuetest. 
Oleme koostanud põhjaliku puhastusprotsessi 
kirjelduse ja soovi korral võime soovitada sobivaid 
pesuvahendeid ja muid hoolduseks vajalikke 
tooteid. Samuti on meil oma pesuosakond, kus 
me töötame välja parimaid pesumeetodeid. Soovi 
korral võite usaldada oma tekstiilkanalid meile 
pesta ja puhastada. 
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EBAÜHTLANE ÕHUJAOTUS  
Õhk siseneb ruumi ainult läbi mõne 
plafooni, mis tihtipeale tekitab mõnes 
kohas tuuletõmbust ja jätab teised 
kohad värske õhuta.

MURETU PUHASTAMINE JA 
HOOLDUS
Ainuke torustikusüsteem, mida saab 
põhjalikult puhastada pesumasinas ja 
soovi korral ka desinfitseerida. 

KULUKAS HOOLDUS
Pole võimalik 100% puhastada, eriti 
keeruliste süsteemide puhul. Hooldus on 
kallis ja suure ajakuluga

KIIRE PAIGALDUS
Tekstiilist õhukanalite paigaldus on väga 
lihtne ja kiire. Tööaeg on umbes 20% 
metalltorude paigaldamise ajast.

KEERULINE PAIGALDUS
Raskete metalltorude paigaldus on 
tehniliselt keeruline ja aeganõudev.

VÄLIMUS VASTAVALT SOOVILE  
Kasutades Prihoda ART tehnoloogiat, 
saad valida ükskõik millise värvi, mustri 
või kujunduse. Sinu torustik võib tänu 
sellele muutuda reklaamipinnaks 
või ideaalselt sulanduda ruumi 
sisekujundusega. 

ÜHTEMOODI VÄLIMUS
Külm ja igav välimus, mida on keeruline 
muuta.

MAJANDUSLIK SÄÄST
Prihoda õhukanalid ei vaja eraldi 
sissepuhke reste, isolatsiooni 
ja mürasummuteid. Samuti on 
transpordikulud madalad, kuna toode on 
kerge ja kompaktselt pakitud. 

KÕRGE KOGUHIND
Kallid õhujaotuselemendid, kulukas 
paigaldus ja lisakulud isolatsioonile/
värvimisele jne.

MADAL KAAL
Tekstiilist torude ja hajutite kaal on 
vähem kui 5% metalltorude kaalust. 
Neid on kerge käsitleda ja nad ei koorma 
ehitise kinnituspunkte. 

SUUR KAAL
Metalltorustiku kaal ja kuju 
teevad transpordi ja käitlemise 
keeruliseks ning koormavad hoone 
kandekonstruktsioone.

KONDENSAADIVABA
Hingava tekstiili kasutamine elimineerib 
kondensaadi tekke riski torustiku pinnal.

KONDENSAADI OHT
Metalltorustik vajab enamasti 
isolatsiooni, et vältida kondensaadi 
teket.

Finhol Blue OÜ, Turu 34B, Tartu 51004, Estonia
Tel.: +372 58 171 717

E-mail: finhol@finhol.com  / www.finhol.com 

KASUTUSVALDKONNAD  
Erinevad tootmishooned, toiduainetööstused, laod, külmhooned, koolid, lasteaiad, raamatukogud, 
restoranid, köögid, ajutised hallid, spordihooned, jõusaalid, ujulad, veekeskused, müügipinnad, kinod, 
teatrid, kirikud, telestuudiod, kontorid, laborid, haiglad, puhasruumid, kasvuhooned, värviruumid, 
transpordivahendid, tallid, kanalad, laudad, hoidlad, arhiivid, erikliimaga ruumid jne.
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Oleme keskmiselt suurem Tšehhi ettevõte, kes tegeleb esmaklassiliste tekstiilist õhukanalite ja hajutite 
valmistamisega. Me ei müü õhukanaleid meetri kaupa, vaid pakume tellimusele vastavaid erilahendusi. Meie 
töö kvaliteedi tagavad kõrged tehnilised standardid ja põhjalikud teadmised õhuvooludega tegelemisel. Meie 
firma asub Tšehhi keskosas, väikeses tööstuslinnas nimega Hlinsko. Sealt ja oma tütarfirmadest Hiinast 
ning Mehhikost saadame me kaupa kümnetesse riikidesse üle kogu maailma. Me teeme tihedat koostööd 
koolitatud edasimüüjatega, kes moodustavad üksuse nimega „Příhoda Family“ („Prihoda Perekond“). Ettevõte 
sai alguse aastal 1994 ja on sellest ajast saati juhitud selle omaniku ja looja Zdeněk Příhoda poolt.

-

PRIHODA
MEXICO

PRIHODA
CZECHIA

PRIHODA
CHINA

1
ettevõtte peakontor 

disain ja arendus

USALDUSVÄÄRSUS     Tarnime klientidele parima kvaliteediga tooteid kokku lepitud tähtaegadeks.

INNOVATSIOONIVÕIMEKUS     Lahendame klientide erisoove ja laiendame oma toodete kasutusvõimalusi. 

VASTUTUS      Võtame täieliku vastutuse oma otsuste, toodete ja teenuste eest. 

PARTNERLUS     Loome kauakestvaid vastastikkusel usaldusel põhinevaid suhteid oma klientide,  
                                 varustajate ja kolleegidega.  

AMBITSIOON     Olla oma valdkonnas globaalne liider.

3
tootmiskeskust

25+
aastat turul

70+
riiki kuhu oleme tooteid 

eksportinud

200+
töötajat

70 000+
täidetud tellimust

10 000 000+
m² õmmeldud õhukanaleid

ÕHUHULKADE JUHTIMISE TEADUS JA KUNST 
Omame vajalikke teadmisi ja kogemusi, et pakkuda klientidele parimaid lahendusi õhuvoolude juhtimisel ja 
hajutamisel. Eritellimusel valmistatud hajutid tagavad ruumides korrektse õhujaotuse. Kõiki tekstiilkanaleid 
saab tellida vabalt valitud graafika või värvitooniga.

Meie innovatsioon ja erioskused
Meie teadmised ja kogemus õhuhulkade juhtimisel  on võimaldanud meil turule tuua erinevaid patenteeritud 
erilahendusi (edaspidi märgitud „PP“ või „Prihoda Patent“). Mitmetel allpool kirjeldatud tehnoloogiate puhul 
oleme me ainsad tootjad maailmas.

MIKROPERFORATSIOON (PP)
Suunatud augud, mille diameeter on väiksem kui tekstiili paksus, 
on Prihoda patenteeritud tehnoloogia. Mikroperforatsioonil on 
mitmeid eeliseid õhu hajutamisel madalatel kiirustel.

TEKSTIILIST ÕHUVOOLU TASKUD (PP)
Riidest taskuid kasutatakse aukudega hajuti õhuvoolu kõrvalkallete 
vältimiseks. Lahendus põhineb kahe sarnase õhuvoolu liitmisel 
üheks soovitud suunas liikuvaks õhuvooluks. Vool viimasest 
aukude reast on tasku abil suunatud kindla nurga alla, ning see 
eemaldab perforatsioonist väljuva õhuvoolu kõrvalkalde.

SQUAIRETEX® (PP)
Ripplagede lapikuid õhujaotureid ei ole vaja valmistada metallist. 
Meie SquAireTex hajutid pakuvad kõikide võimalustega alternatiivi. 
Lisaks saate valida endale sobiva värvi või graafika. 

TEKSTIILIST DÜÜSID
Õhuvoolude kaugemale suunamiseks sobivad hästi ultraheliga 
kinnitatud düüsid, diameetriga 20-40 mm. Võrreldes plastikust 
düüsidega on tekstiildüüsid parema tulekindlusega ja püsivad 
tugevamini toru küljes.

SPIRAALNE PINGUTUSSÜSTEEM HELIX  (PP)
Kangaga kaetud metallist spiraal sisestatakse kanali sisse ja see 
hoiab kanga ühtlaselt ümara. Spiraali ühtlane jaotumine on tagatud 
pikisuunas kinnitatud tekstiilist ribadega. Helix süsteem eri osi 
saab ühendada kokku tõmblukkudega. Spiraali saab hoolduse ajaks 
kergesti eemaldada, selle disain võimaldab seda kasutada enamike 
kanalikujude puhul.. 

ALARÕHUGA (VÄLJATÕMBE) KANALID  (PP)
Tänu meie patenteeritud pingutussüsteemile oleme võimelised 
tootma ristküliku kujulisi õhukanaleid, mis sobivad ka õhu 
väljatõmbeks.

RIIDEST SIIBER  (PP)
Disainisime esimestena maailmas riidest siibri, mida saab kasutada 
õhukanali haru ajutiseks sulgemiseks.

MEMBRAANHAJUTI
Membraan võimaldab kasutada ühes kanalis kahte täiesti erinevat 
hajutamisstiili. Membraan ühendatakse kahepositsioonilise 
mootoriga. Värske õhu või kütterežiimis liigutab mootor membraani 
selliselt, et kanali peal paiknevad jahutushajutid kaetakse 
kinni ning sissepuhkeõhk väljub kanali põhjal paiknevatest 
kütteperforatsioonidest. Jahutusrežiimis liigutab mootor membraani 
selliselt, kanali põhjal paiknevad kütteperforatsioonid kaetakse 
kinni ja jahe sissepuhkeõhk väljub kanali peal paiknevatest 
perforatsioonidest.

ISOLEERITUD JA KAHEKIHILISED KANALID (PP)
Kondensaadi tekke vältimiseks ja jahutus- või küttekadude 
vähendamiseks toodame kanaleid mis on kas isoleeritud või 
seespoolse lisakihiga.

Prihoda Art 
Meie tekstiili värvimise ja kujundite trükkimise tehnoloogia lisab õhukanalitele ja hajutitele esteetilise 
dimensiooni. Nii võivad nad muutuda iga interjööri huvitavaks osaks. Olenemata kanalite keerukusest 
suudame me tekstiilile trükkida ükskõik milliseid mustreid, pilte, fotosid, logosid või silte. 
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