
W dniu 17 maja br. w nast¹pi³o uroczyste otwarcie regionalnego
biura aereco w Gdañsku. Inauguracja po³¹czona by³a z konfe-
rencj¹ prasow¹, na któr¹ zaproszono równie¿ przedstawicieli firm
i projektantów wspó³pracuj¹cych z aereco w Gdañsku. Firmê ze-
branym goœciom zaprezentowa³ Rafa³ Finster, dyrektor aereco.
Zapozna³ on uczestników konferencji prasowej, m.in. z histori¹
firmy i zakresem dzia³alnoœci biura regionalnego oraz przedsta-
wi³ najwa¿niejsze realizacje w regionie.

Firma AERECO powsta³a 20 lat temu jako rodzinna firma roz-
wijaj¹ca i wdra¿aj¹ca do produkcji opatentowany przez Pierre’a
Jardinier system wentylacji higrosterowanej. Nastawiona na ci¹-
g³y rozwój innowacyjnych rozwi¹zañ wentylacyjnych firma AERE-
CO w latach 80 i 90 wprowadzi³a do sprzeda¿y pe³n¹ gamê pro-
duktów HIGRO (reaguj¹cych na zmianê poziomu wilgotnoœci),
OPTO (reaguj¹cych na œwiat³o) i AGITO (reaguj¹cych na ruch w
pomieszczeniu).

W 1999 roku powsta³ polski oddzia³ firmy AERECO - aereco
wentylacja sp. z o.o. z siedzib¹ i magazynem centralnym w War-
szawie. Od pocz¹tku swojej dzia³alnoœci aereco wentylacja dzia-
³a w skali ca³ego kraju poprzez Biura Regionalne i Doradców Klien-
ta rozlokowanych w oœmiu najwiêkszych miastach, dystrybuto-
rów (obecnie oko³o 60 firm) oraz producentów i dealerów okien
(obecnie ponad 400 firm i punktów sprzeda¿y). Biura znajduj¹
siê w Warszawie, Bydgoszczy, Krakowie, Gdañsku, Wroc³awiu,
Katowicach i Poznaniu.

Zakres dzia³alnoœci wszystkich Biur Regionalnych aereco w
Polsce, to:
- bezp³atne doradztwo w zakresie wentylacji,
- analiza projektów gotowych i dobór elementów systemów

wentylacyjnych,
- prezentacja urz¹dzeñ wentylacji grawitacyjnej i mechanicz-

nej, ze szczególnym uwzglêdnieniem elementów higrostero-
wanych

Region „Gdañsk” obejmuje swym zasiêgiem ca³e Województwo
Pomorskie, po³owê woj. Zachodnio-Pomorskiego oraz Elbl¹g i
Braniewo z Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.

Flagowym produktem firmy sta³ siê na rynku polskim nawiew-
nik higrosterowany EMM, którego sprzeda¿ przekroczy³a 370 000
sztuk. W elementy higrosterowane wyposa¿ono ok. 65 000 miesz-
kañ oraz liczne obiekty u¿ytecznoœci publicznej (szko³y, szpitale,
hotele, biura).

Pod koniec 2002 roku podpisano umowê na wy³¹czn¹ dys-
trybucjê w Polsce urz¹dzeñ pomiarowych KIMO, a w 2003 za-
warto porozumienie o wspó³pracy z najwiêkszym producentem i
dystrybutorem elementów wentylacji mechanicznej i odkurzaczy
centralnych we Francji firm¹ ALDES.

Firma aereco wentylacja bierze aktywny udzia³ w ¿yciu bran-
¿y wentylacyjnej wspó³pracuj¹c ze Stowarzyszeniem Polska
Wentylacja, z Korporacja Kominiarzy Polskich, innymi organiza-
cjami z bran¿y budowlanej oraz uczelniami technicznymi w ca³ym
kraju.

Spotkanie by³o te¿ okazj¹ do wrêczenia Dyplomu Uznanio-
wego panu Rados³awowi Dejnakowskiemu, odpowiedzialnemu
za region gdañski, za -5-lecie pracy w firmie aereco.

Po konferencji prasowej wszyscy jej uczestnicy zostali zapro-
szeni na obiad, który by³ okazj¹ do poznania pracowników firmy,
a tak¿e omówienia z doradcami zagadnieñ zwi¹zanych z wenty-
lacj¹. Dodatkowo dla uczestników dostêpne by³y katalogi dziêki
czemu ka¿dy móg³ zapoznaæ siê z ca³ym zakresem produkcji fir-
my aereco.
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Fot.1 Prezentacji firmy dokonał dyrektor aereco – Rafał Finster

Fot. 3 Po konferencji wszyscy uczestnicy zostali zaproszeni na

obiad

Fot. 2 Wręczenie dyplomu uznaniowego Radosławowi Dejna-

kowskiemu (odpowiedzialnemu za region gdański) za 5-lecie

pracy w firmie aereco


