
Sieć hurtowni HVAC&R
HVAC&R wholesale network 

Forvent
PRODUC TION OF VENTIL ATION 
SYSTEM ELEMENTS

PRODUKC JA ELEMENTÓW  
WENT YL ACYJNYCH



Struktura grupy
Group structure

Iglotech to sieć hurtowni HVAC&R z 30 letnim doświadczeniem.  
Hurtownia Iglotech należy do grupy Iglotech sieci spółek ściśle współpracujących 
w zakresie doradztwa, produkcji, sprzedaży i dostaw towarów branży HVAC&R.

Dążymy do zapewnienia Partnerom Handlowym dostępu do jak najwyższej 
jakości komponentów i gotowych produktów z dostawą możliwie w jak 
najkrótszym czasie i konkurencyjnej cenie. Oferujemy kompleksowe 
rozwiązania dedykowane do dużych inwestycji komercyjnych, jak i na potrzeby 
indywidualnych odbiorców.

Nasza firma  
Our company

Iglotech is a network of HVAC&R wholesalers with 30 years of experience. 
Iglotech Wholesale belongs to the Iglotech Group, a network of companies 
working closely together in the field of consulting, production, sales 
and delivery of HVAC&R goods.

We strive to provide our Business Partners with access to the highest quality 
components and finished products. We offer shortest possible order delivery 
times at competitive prices. We deliver comprehensive solutions for large 
commercial investments as well as for individual customers.



COMPREHENSIVE SUPPLY  
FOR EACH INVESTMENT

KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE  
KAŻDEJ INWESTYCJI 

MANUFACTURER OF FORVENT  
VENTILATION ELEMENTS

PRODUCENT ELEMENTÓW  
WENTYLACYJNYCH FORVENT

AIR CONDITIONING 
AND VENTILATION WHOLESALER

HURTOWNIA  
WENTYLACYJNA I KLIMATYZACYJNA

13 BRANCHES THROUGHOUT POLAND

13 ODDZIAŁÓW W CAŁEJ POLSCE



Nowoczesne technologie produkcji
Modern manufacturing technologies

Sprostamy każdej inwestycji i dostarczymy nietypowe rozwiązania 
dopasowane do wymogów każdego obiektu. Produkowane elementy instalacji 
wentylacyjnej Forvent gwarantują najwyższą dostępną na rynku szczelność 
oraz jakość. Elementy Forvent posiadają Krajową Ocenę Techniczną wydaną 
przez ITB-KOT-2019/1194 i Atest Higieniczny PZH.

We will meet the demands of any project and provide non-standard solutions tailored 
to the requirements of each facility. Forvent ventilation system guarantees the highest 
tightness and quality available on the market. Forvent components have a National 
Technical Assessment issued by ITB-KOT-2019/1194 and Hygienic Certificate of PZH 
(National Institute of Hygiene). 

Wszystkie produkty znajdujące się w ofercie 
produkowane w zakresie od 80 mm 
do 1250 mm, co daje ogromne możliwości 
projektowe. 

All products in the offer are manufactured 
in the range from 80 mm to 1250 mm which 
provides great design possibilities.

Kształtki i kanały posiadają klasę szczelności 
D dla artykułów z uszczelką i B dla artykułów 
bez uszczelki.

Fittings and ducts have a tightness class D 
for products with a gasket and B for articles 
without a gasket.

Kolana produkowane są w zakresie średnic  
od 80 mm do 1600 mm z blachy ocynkowanej, 
o kątach 15, 30, 45, 60 i 90 stopni.

Elbows are manufactured in diameters 
ranging from 80 mm to 1600 mm 
of galvanized steel, with angles of 15, 30, 45, 
60 and 90 degrees.



Comprehensive supply for each investment

Modern machinery makes it possible to produce the entire range needed 
to install a complete ventilation system from single-family houses through 
large commercial investments to industrial halls. This provides in-house 
manufacturing capabilities for short turnaround times of purchase orders  
and complete control over the product quality. 

Kompleksowe zaopatrzenie każdej inwestycji

Nowoczesny park maszynowy umożliwia wyprodukowanie całego asortymentu 
niezbędnego do zamontowania kompletnej instalacji wentylacyjnej od domów 
jednorodzinnych, poprzez duże inwestycje komercyjne po hale przemysłowe. 
Sprzyja to szybkiej realizacji zamówień oraz całkowitej kontroli nad jakością 
wykonanych produktów. 

THE FORVENT  
OFFER INCLUDES:

 Ducts and circular  
fittings:  

 spiral pipes

 elbows

 tees and quadruples

 reducers

 nipples

 sleeves

 stubs

 offests

 caps

W OFERCIE FORVENT  
ZNAJDUJĄ SIĘ:

Kanały i kształtki 
kołowe:  

 rury spiralne

 kolana

 trójniki i czwórniki

 redukcje

 nyple

 mufy

 króćce

 odsadzki

 zaślepki

Produkty wykonane są z taśmy stalowej 
ocynkowanej DX51-Z275 w gatunku I, 
minimalna masa powłoki ocynku obustoronnie 
200-275 g/m2, zgodnie z Polską i Europejską 
Normą PN-EN 1506, zaś rury zwijane spiralnie 
wykonywane są w standardowej długości 3 m.

The products are made of DX51-Z275  
grade I zinc-plated steel strip, minimum 
weight of zinc coating on both sides  
is 200-275 g/m2, according to the Polish  
and European standard PN-EN 1506,  
while the spirally-wound-pipes are made  
in a standard length of 3 m.



Produkcja  
elementów  
wentylacyjnych 
Forvent

Production  
of Forvent  
ventilation  
system elements

Park maszynowy linii Forvent 
posiada niezwykle precyzyjne 
maszyny najwyższej klasy.

The Forvent machinery  
has extremely precise  
top-of-the-line-machines.



PARK MASZYNOWY LINII FORVENT  
POSIADA NIEZWYKLE PRECYZYJNE  
MASZYNY NAJWYŻSZEJ KLASY. 

NALEŻĄ DO NICH:

—  Maszyny firmy Engel do produkcji kanałów wentylacyjnych 

—  Maszyny do produkcji rur spiralnych firmy TORMEC  
typ TUBO-S oraz Spiro Tubeformer Smart 1602 JRX

—  Maszyny do produkcji kształtek kołowych Gorelocker firm  
SPIRO INTERNATIONAL SA, TTM

—  2 maszyny do wycinania segmentów kolan Delta-2-Spiro 

— Wycinarka plazmowa CNC STIG1500

—  Automatyczna walcarka do blachy AUTOROLL 

—   Maszyna do zakładania uszczelek, wyoblania brzegu  
SPIRAL GASKET TTM

— Zgrzewarki punktowe 

—  2 zgrzewarki liniowe do kolan tłoczonych firmy ANDRITZ 

—  3 zgrzewarki liniowe proste firmy ANDRITZ 

—  Prasa krawędziowa TrueBend Trumpf 3120

—  Gilotyna do formatek

—  Gilotyny

THE FORVENT MACHINERY HAS EXTREMELY PRECISE,  
TOP-OF-THE-LINE MACHINES. 

THESE INCLUDE:

—   Engel machine for manufacturing ventillation ducts

—  TORMEC machines for manufacturing spiral ducts,  
type TUBO-S and Spiro Tubeformer Smart 1602 JRX

—  Machines for the production of Gorelocker circular fittings  
by SPIRO INTERNATIONAL SA, TTM

—   2 Delta-2-Spiro elbow segment cutting machines 

—  CNC STIG1500 plasma cutting machine 

—  AUTOROLL automatic sheet metal mill machine 

—  SPIRAL GASKET TTM sealing and edge spinning machine

—  Spot welding machines

—   2 ANDRITZ in-line extrusion elbow welding machines

—  3 ANDRITZ straight line welding machines 

—  Trumpf 3120 TrueBend press brake

—  Plate guillotine

—  Guillotines



SZEROKA OFERTA
Oferujemy produkty dopasowane do potrzeb 
wszystkich odbiorców: od rozwiązań standardowych, 
przez indywidualnie zamawiane elementy specjalne, 
aż po kompletne systemy, ściśle dostosowane 
do indywidualnych potrzeb każdego odbiorcy.

INWESTUJEMY W ROZWÓJ 
Do produkcji kształtek wykorzystujemy nowoczesne 
technologie. Stale się rozwijamy i sukcesywnie 
powiększamy swoją ofertę o innowacyjne rozwiązania, 
posiadamy niezwykle precyzyjne maszyny 
wysokiej klasy.

WIDE RANGE OF PRODUCTS
We offer products tailored to the needs of all 
customers: from standard solutions, through 
individually ordered special elements, to complete 
systems, strictly tailored to the individual needs 
of each customer.

WE INVEST IN DEVELOPMENT 
We use modern technologies to manufacture fittings.  
We are constantly developing and successively 
expanding our offer with innovative solutions, we have 
extremely precise and high-class machines.

STAWIAMY NA JAKOŚĆ
Wszystkie procesy są nadzorowane przez kontrolę 
jakości i wysoko wykwalifikowaną kadrę techniczną 
posiadającą wieloletnie doświadczenie oraz stabilną 
załogę produkcyjną.

WE FOCUS ON QUALITY 
All processes are supervised by quality control 
and highly qualified technical staff with many years 
of experience and a reliable production crew.

30 LAT DOŚWIADCZENIA 
Iglotech jest hurtownią wentylacyjną i klimatyzacyjną  
z doświadczeniem budowanym od 1993 roku.  
Na konkurencyjność firmy wpływa nie tylko szeroka 
oferta i posiadanie własnej stacji przetaczania 
czynników, ale także rozwinięta sieć dystrybucyjna, 
która pozwala na szybkie i sprawne dostarczanie 
zamówionych produktów.

30 YEARS OF EXPERIENCE 
Iglotech is a ventilation and air-conditioning wholesaler 
with experience gained since 1993. The competitiveness 
of the company is influenced not only by a wide offer 
and having its own medium pumping station, but also 
by a developed distribution network, which allows for 
quick and efficient delivery of ordered products.

Sieć hurtowni HVAC&R
HVAC&R wholesale network

ul. Toruńska 41, 82-500 Kwidzyn
+48 (55) 645 73 00

iglotech@iglotech.com.pl
www.iglotech.com


