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Privoščite si
zasluženo udobje tudi vi!
Predstavljamo vam novi prodajni katalog klimatskih naprav za sezono
2009/2010.
Kot že prejšnja leta smo tudi letos za vas izbrali le tiste klimatske naprave,
ki se uvrščajo v sam vrh naprav tako po kakovosti kot po energijski
učinkovitosti. Vse naprave v našem katalogu namreč spadajo v energijski
razred A, imajo funkcijo hlajenja in gretja ter uporabljajo najučinkovitejši
in okolju najbolj prijazno hladilno sredstvo R410A.
Da boste lažje izbrali svoj model klimatske naprave, smo jih razvrstili v
več razredov:
- STANDARD,
- COMFORT,
- PRESTIGE,
- URURU SARARA in
- ENERGY.
Razred STANDARD je namenjen tistim, ki si želijo udobja z izjemno
nizkimi investicijskimi stroški, v razredu COMFORT pa boste prepoznali
najboljše razmerje med ceno in učinkovitostjo.
Tistim, ki si želite nekaj več in še posebej cenite udobje, priporočamo
razred PRESTIGE z izjemnimi dizajni in modeli, ki so posebej primerni
za astmatike in tiste, ki jim standarden izpih zraka povzroča nelagodje.
Nazadnje vam predstavljamo še razred URURU SARARA, ki je z
uravnavanjem vlažnosti in s posebnim dovodom vlažnega zraka vrhunec
današnje klimatizacije, ter razred ENERGY, v katerem so klimatske
naprave, ki omogočajo gretje tudi pri zunanji temperaturi −20 °C.
Pri nakupu vam bomo z veseljem svetovali glede velikosti oziroma
kapacitete klimatske naprave pa tudi o mestu vgradnje, ki je za udobje
bivanja izjemno pomembno.
Obiščite nas na sedežu podjetja v Mariboru, na Kraljeviča Marka ulici 14,
vsak delovni dan med 8. in 16. uro. Pokličete nas lahko na brezplačno
telefonsko številko 080 88 58 ali pa obiščite našo novo spletno stran
www.klimapetek.si, kjer boste poleg klimatskih naprav našli opremo
oziroma rešitve za uravnavanje hlajenja, prezračevanja in gretja ter
izvedbo sončnih elektrarn.
Najlepše se zahvaljujemo svojim kupcem in seveda tistim, ki boste to
še postali, saj smo se tudi z vašo pomočjo razvili v tehnično dovršenega
partnerja z izjemnim servisom in občutkom za zadovoljstvo svojih strank.
Z veseljem vam bomo pomagali najti rešitev, ki vas bo pripeljala do
udobja doma ali na delovnem mestu.
Miha Glavič, MBA
komercialni direktor
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Standard
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Klimatska naprava

Artel Hoop line
Zanesljiv italijanski proizvajalec klimatskih naprav Artel se nam
v razredu Standard predstavlja z neinvertersko, on-off klimatsko
napravo v treh različicah − z močjo 2,7 kW, 3,6 kW in 5,6 kW.
Cenovno izjemno ugodna klimatska naprava vas bo prepričala
z lepo obliko in tehnološko dovršenostjo. Vsi trije modeli Hoop
line imajo možnost samostojnega preklapljanja med hlajenjem
in gretjem ter spadajo v energetski razred A. Izpuh zraka je tih
in nemoteč, izpihan zrak se filtrira v protiprašnem filtru in filtru z
aktivnim ogljikom, ki mu odvzame ves prah, neprijetne vonjave
in dim. Nastavljive lopute usmerjajo zrak in ga učinkovito
razpošiljajo po prostoru.
Poleg hlajenja in gretja je Artel Hoop line opremljen s funkcijami
razvlaževanja, udobnega spanca in z individualno nastavljivim
timerjem. Vse nastavitve se izvedejo z brezžičnim daljincem.
Artel Hoop line je klimatska naprava, ki za ugodno ceno
ponuja ogromno. Je tehnološko dovršena in ima 24-mesečno
garancijsko dobo.

Klimatska naprava

Daikin Standard
Daikin Standard je klimatska naprava za vse, ki prisegajo na visoko
japonsko-belgijsko kakovost. V razredu Standard vam ponujamo
split klimatske naprave, ki so na voljo v treh različicah − z močjo
2,5 kW, 3,3 kW in 5,0 kW, po naročilu pa tudi 6 kW. Vsi modeli
ponujajo več kot zgolj standardne funkcije klimatske naprave
pri komaj slišnih 25 dB(A). Neinverterske klimatske naprave so
opremljene s protiprašnim filtrom in s fotokatalitičnim filtrom
za odstranjevanje vonjav, virusov in bakterij. Daikin Standard je
klimatska naprava, ki hladi in greje. Vgrajen ima tudi termostat,
ki je poljubno nastavljiv po željah vsakega posameznika.
Opremljen je s funkcijo avtomatskega zagona ob morebitnem
izpadu električne energije in funkcijo »powerfull«, ki prostor
ohladi v nekaj minutah. Naprava se vklopi in izklopi z brezžičnim
daljincem ali ročno na napravi.
Kakovost potrjuje 36-mesečna garancijska doba.

Klimatske naprave
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HPO09–HPI09
hladilna moč

2,65 kW

grelna moč

3,04 kW

priključna moč hlajenja

0,82 kW

priključna moč gretja

0,84 kW

tehnični podatki

tehnični podatki

Klimatska naprava
Artel Hoop line

hrupnost
notranja enota

36 (max.) dB (A)

zunanja enota

55 (max.) dB (A)

dimenzije / teža
notranja enota

718 x 240 x 180 mm / 7 kg

zunanja enota

700 x 552 x 256 mm / 32 kg

hladilno sredstvo

R410a

EER

3,24

COP

3,63

A

gretje

A

letna poraba

41 EUR

HPO18–HPI18

HPO12–HPI12
hladilna moč

3,64 kW

hladilna moč

5,64 kW

grelna moč

3,93 kW

grelna moč

6,09 kW

priključna moč hlajenja

1,12 kW

priključna moč hlajenja

1,75 kW

priključna moč gretja

1,09 kW

priključna moč gretja

1,68 kW

hrupnost

hrupnost
notranja enota

38 (max.) dB (A)

notranja enota

42 (max.) dB (A)

zunanja enota

55 (max.) dB (A)

zunanja enota

58 (max.) dB (A)

dimenzije / teža

dimenzije / teža
notranja enota

770 x 240 x 180 mm / 8 kg

notranja enota

1033 x 313 x 202 mm / 14 kg

zunanja enota

760 x 552 x 256 mm / 34 kg

zunanja enota

760 x 552 x 256 mm / 42 kg

hladilno sredstvo

R410a

hladilno sredstvo

R410a

EER

3,26

EER

3,22

COP

3,61

COP

3,63

energijski razred

energijski razred
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hlajenje

tehnični podatki

tehnični podatki

energijski razred

hlajenje

A

hlajenje

A

gretje

A

gretje

A

letna poraba

56 EUR

letna poraba

87,5 EUR

Klimatske naprave

RYN25GX–FTYN25GX
hladilna moč

2,50 kW

grelna moč

2,85 kW

priključna moč hlajenja

0,77 kW

priključna moč gretja

0,78 kW

hrupnost
notranja enota

25 / 27 / 32 / 38 dB (A)

zunanja enota

48 dB (A)

tehnični podatki

tehnični podatki

Klimatska naprava
Daikin Standard

dimenzije / teža
notranja enota

800 x 288 x 240 mm / 9 kg

zunanja enota

765 x 550 x 285 mm / 31 kg

območje delovanja hlajenja

od 10 do 46 °C

območje delovanja gretja

od −10 do 24 °C

hladilno sredstvo

R410a

EER

3,25

COP

3,65

hlajenje

A

gretje

A

letna poraba

38,5 EUR

RYN35GX–FTYN35GX

RYN50E–FTYN50F

hladilna moč

3,27 kW

hladilna moč

5,00 kW

grelna moč

3,68 kW

grelna moč

5,80 kW

priključna moč hlajenja

1,02 kW

priključna moč hlajenja

1,55 kW

priključna moč gretja

1,02 kW

priključna moč gretja

1,60 kW

hrupnost

hrupnost

notranja enota

27 / 29 / 34 / 38 dB (A)

notranja enota

34 / 43 dB (A)

zunanja enota

49 dB (A)

zunanja enota

47 dB (A)

dimenzije / teža

dimenzije / teža

notranja enota

800 x 288 x 240 mm / 9 kg

notranja enota

1050 x 290 x 238 mm / 12 kg

zunanja enota

765 x 550 x 285 mm / 34 kg

zunanja enota

825 x 735 x 300 mm / 48 kg

območje delovanja hlajenja

od 10 do 46 ˚C

območje delovanja hlajenja

od −10 do 46 ˚C

območje delovanja gretja

od −10 do 24 ˚C

območje delovanja gretja

od −15 do 18 ˚C

hladilno sredstvo

R410a

hladilno sredstvo

R410a

EER

3,21

EER

3,23

COP

3,61

COP

3,63

energijska oznaka

energijska oznaka

hlajenje

A

hlajenje

A

gretje

A

gretje

A

letna poraba

51 EUR

letna poraba

77,5 EUR

Klimatske naprave

tehnični podatki

tehnični podatki

energijska oznaka
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Comfort

C o mf or t zdr užu je klimatske napr ave najvišjega k akovos tnega in
e n e rge tskega r az reda. Odlik u je jo jih nizk a hr upnos t , inver t er sk a
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Klimatska naprava

Samsung Max - inverter
Korejski proizvajalec Samsung nam v razredu Comfort ponuja
klimatsko napravo Max moči 2,5 kW in 3,5 kW, ki nam omogoča
najvišjo stopnjo udobja vse leto. Klimatska naprava Max hladi in
greje ter združuje uporabnost z estetskim videzom, inverterska
tehnologija pa zagotavlja tišje delovanje (23 dB (A)) in nižjo porabo
električne energije – energijski razred A (hlajenje in gretje).
S srebrom premazan uparjalnik in filter preprečujeta razmnoževanje
glivic in bakterij ter razvoj neprijetnih vonjav. Vklop, izklop in druge
funkcije izvedemo z brezžičnim daljinskim upravljavcem. Za visoko
stopnjo udobja bivanja poskrbi tehnologija, ki jo je mogoče
individualno prilagoditi. Funkcija za udobno spanje »good sleep
mode« poskrbi, da je vaš spanec še boljši, s funkcijo »smart saver«
pa dodatno varčujete pri porabi električne energije.
Z individualno nastavljivim termostatom, s programom za
24-urno nastavitev in z možnostjo usmerjanja loput za izpuh
zraka ter s ponovnim vklopom ob izpadu električne energije
Samsungov Max poskrbi, da se doma v vseh vremenskih
razmerah počutimo udobno.
Klimatska naprava Samsung Max bo prepričala vsakogar, ki poleg
uporabnosti, visoke stopnje udobnosti ter izvirne in estetske
oblike želi tiho napravo, ki s svojo energetsko varčno invertersko
tehnologijo pomaga varovati naravno okolje. Garancijski rok
klimatske naprave Max je 24 mesecev.

Klimatska naprava

Daikin Comfort
Vsem, ki želite bivalno udobje vse leto, ponujamo klimatske
naprave Daikin Comfort. Modeli so na voljo v dveh različicah − z
močjo hlajenja oz. gretja 2,5 kW in 3,5 kW. Klimatske naprave
iz razreda Comfort so opremljene z inverterskim kompresorjem
za zanesljivo, ekonomično in tiho delovanje. Z brezžičnim
daljincem vklopimo in izklopimo napravo ter nastavimo izpuhne
lopute. Dodatne funkcije so »powerfull«, ki prostor ohladi v
nekaj minutah, samodejni vklop ob izpadu električne energije
in funkcija za lažji spanec. Poleg klasičnega filtra, ki odstranjuje
prah, je vgrajen nov titan-fotokatalitični filter, ki odstrani
neprijetne vonjave ter viruse, bakterije in mikrobe. Daikin pri
izbiri hladilnega sredstva stavi na ekološko neoporečen in
energetsko varčen plin R410a.
Daikin Comfort je klimatska naprava za vse, ki želite invertersko
klimatsko napravo najvišjega kakovostnega razreda, ki deluje
tiho in ima najugodnejše razmerje med ceno in uporabnostjo.
Garancijski rok Daikinovih klimatskih naprav je 36 mesecev.

Klimatske naprave
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AQV09UGAX– AQV09UGAN

AQV12UGAX–AQV12UGAN

hladilna moč

0,99 / 2,50 / 3,20 kW

hladilna moč

0,99 / 3,30 / 3,80 kW

grelna moč

1,20 / 3,30 / 4,20 kW

grelna moč

1,40 / 4,00 / 4,70 kW

priključna moč hlajenja

0,27 / 0,74 / 0,98 kW

priključna moč hlajenja

0,32 / 1,03 / 1,21 kW

priključna moč gretja

0,30 / 0,91 / 1,10 kW

priključna moč gretja

0,35 / 1,11 / 1,40 kW

hrupnost

hrupnost
notranja enota

23 / 32 dB (A)

notranja enota

23 / 36 dB (A)

zunanja enota

45 dB (A)

zunanja enota

47 dB (A)

dimenzije / teža

dimenzije / teža
notranja enota

820 x 285 x 190 mm / 8,2 kg

notranja enota

820 x 285 x 190 mm / 8,2 kg

zunanja enota

720 x 548 x 265 mm / 33 kg

zunanja enota

720 x 548 x 265 mm / 31,5 kg

območje delovanja hlajenja

od 10 do 43 ˚C

območje delovanja hlajenja

od 10 do 43 ˚C

območje delovanja gretja

od −10 do 24 ˚C

območje delovanja gretja

od −10 do 24 ˚C

hladilno sredstvo

R410a

hladilno sredstvo

R410a

EER

3,4

EER

3,21

COP

3,63

COP

3,61

energijska oznaka

energijska oznaka
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tehnični podatki

tehnični podatki

Klimatska naprava
Samsung Max - inverter

hlajenje

A

hlajenje

A

gretje

A

gretje

A

letna poraba

37 EUR

letna poraba

51,5 EUR

Klimatske naprave

RX25GV–FTX25GV

RX35GV–FTX35GV

hladilna moč

1,30 / 2,50 / 3,00 kW

hladilna moč

1,30 / 3,20 / 3,80 kW

grelna moč

1,30 / 2,80 / 4,00 kW

grelna moč

1,30 / 3,40 / 4,80 kW

priključna moč hlajenja

0,31 / 0,74 / 1,05 kW

priključna moč hlajenja

0,29 / 0,95 / 1,30 kW

priključna moč gretja

0,25 / 0,76 / 1,11 kW

priključna moč gretja

0,29 / 0,91 / 1,29 kW

hrupnost

hrupnost
notranja enota

22 / 26 / 33 / 40 dB (A)

notranja enota

23 / 27 / 34 / 41 dB (A)

zunanja enota

46 dB (A)

zunanja enota

48 dB (A)

dimenzije / teža

dimenzije / teža
notranja enota

770 x 283 x 198 mm / 7 kg

notranja enota

770 x 283 x 198 mm / 7 kg

zunanja enota

658 x 550 x 275 mm / 28 kg

zunanja enota

658 x 550 x 275 mm / 31 kg

območje delovanja hlajenja

od 10 do 46 ˚C

območje delovanja hlajenja

od 10 do 46 ˚C

območje delovanja gretja

od −15 do 20 ˚C

območje delovanja gretja

od −15 do 20 ˚C

hladilno sredstvo

R410a

hladilno sredstvo

R410a

EER

3,38

EER

3,37

COP

3,68

COP

3,74

energijska oznaka

energijska oznaka
hlajenje

A

hlajenje

A

gretje

A

gretje

A

letna poraba

37 EUR

letna poraba

47,5 EUR

Klimatske naprave

tehnični podatki

tehnični podatki

Klimatska naprava
Daikin Comfort
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Prestige
V r az red Pres tige sodi jo k limat ske napr ave najvišje ga k a kovos t nega i n
e n e rge tskega r azreda, ki s privlačno obliko tvori jo celot o v sodob n o
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Klimatska naprava

Samsung Mont Blanc

Klimatsko napravo Samsung Mont Blanc smo uvrstili v razred
Prestige, saj navdušuje s svojo domiselno, moderno obliko,
tehnično izpopolnjenostjo, varčnostjo, ekonomičnostjo in
uporabnostjo. Mont Blanc vam ponujamo v dveh različicah
− z močjo 2,5 kW in 3,5 kW. Inverterska tehnologija omogoča
nizko porabo električne energije in poskrbi, da naprava deluje
pri komaj slišnih 20 dB (A). Funkcija »energy saving mode« še
dodatno zmanjša električno porabo. Vse Samsungove naprave
iz naše ponudbe za delovanje uporabljajo neoporečno in
energetsko varčno hladilno sredstvo, ekološki plin R410a.
Individualno nastavljivi programi delovanja zagotavljajo, da bo
klimatska naprava zadovoljila vsa vaša pričakovanja. Klimatska
naprava Mont Blanc s svojim filtracijskim sistemom (katehinskim
filtrom, s srebrom premazani filter in uparjalnik) ter ionizatorjem
poskrbi, da bo zrak, ki ga vdihavate, zdrav in svež, kar potrjuje
tudi certifikat angleškega društva astmatikov in alergikov. Filter z
aktivnim ogljikom odvzame iz zraka vse neprijetne vonjave, kot
so vonj po kuhinji, cigaretnem dimu in hišnih živalih. S funkcijo
za prijeten spanec »good sleep mode II« pa se boste zbujali
spočiti in polni moči. Po prenehanju delovanja se vsi odprti
deli klimatske naprave samostojno zaprejo, da se v napravo ne
odlaga prah.
Samsung Mont Blanc je tehnološko izpopolnjena klimatska
naprava estetskega, nevpadljivega videza, ki lahko zadovolji vsa
najvišja pričakovanja po udobnem bivanju. Je dobitnik nagrade
Comfort & Design MCE 2008. Kakovost Samsungovih klimatskih
naprav vam jamčimo s 24-mesečnim garancijskim rokom

Klimatska naprava

Daikin Prestige

Daikin v razredu Prestige združuje visoko stopnjo energetske
učinkovitosti v tihi klimatski napravi (22 dB (A)) z dovršeno,
estetsko, v prostoru nevpadljivo obliko. V razredu Prestige lahko
izbirate med dvema različno močnima napravama − 2,5 kW ali
3,5 kW hladilne/grelne moči. Klimatska naprava Daikin Prestige
ima poljubno nastavljiv izpuh zraka, ki ga je mogoče v funkciji
hlajenja nastaviti popolnoma horizontalno in v funkciji gretja
popolnoma vertikalno, da v prostoru ne piha po ljudeh.
Dodatne funkcije so »powerfull«, ki prostor ohladi v nekaj
minutah, samodejni vklop ob izpadu električne energije, 3D
kroženje zraka, senzor gibanja, ki vklopi varčno delovanje, če v
prostoru 20 minut ni nikogar, in funkcija za lažji spanec. Poleg
klasičnega filtra, ki odstranjuje prah, je klimatska naprava
opremljena z novim titan-fotokatalitičnim filtrom, ki odstrani
viruse, bakterije in mikrobe.
Daikin pri izbiri hladilnega sredstva stavi na ekološko neoporečen
in energetsko varčen plin R410a. Visoko stopnjo kakovosti
Daikinovih klimatskih naprav v razredu Prestige potrjujemo s
36-mesečnim garancijskim rokom. Dobavljive so v srebrni ali
beli barvi.
Daikin Prestige je namenjen vsem, ki si doma želite maksimalno
udobje bivanja in vam je pomembna oblika notranje enote
− nagrada Good Design Award, Japonska, je dobro jamstvo.
Naprave ne prepričajo samo z obliko, temveč so tudi zelo tihe
in ekonomične.

Klimatske naprave
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AQV09AWAX–AQV09AWAN

AQV12AWAX–AQV12AWAN

hladilna moč

0,99 / 2,50 / 3,20 kW

hladilna moč

0,99 / 3,50 / 4,00 kW

grelna moč

0,99 / 3,40 / 4,50 kW

grelna moč

0,99 / 4,00 / 5,20 kW

priključna moč hlajenja

0,25 / 0,58 / 0,84 kW

priključna moč hlajenja

0,25 / 0,97 / 1,20 kW

priključna moč gretja

0,22 / 0,79 / 1,30 kW

priključna moč gretja

0,22 / 1,10 / 1,50 kW

hrupnost

hrupnost

notranja enota

20 / 31 dB (A)

notranja enota

21 / 35 dB (A)

zunanja enota

45 dB (A)

zunanja enota

45 dB (A)

dimenzije / teža

dimenzije / teža

notranja enota

900 x 304 x 185 mm / 10,2 kg

notranja enota

900 x 304 x 185 mm / 10,2 kg

zunanja enota

790 x 548 x 285 mm / 32,6 kg

zunanja enota

790 x 548 x 285 mm / 32,6 kg

območje delovanja hlajenja

od −10 do 43 ˚C

območje delovanja hlajenja

od −10 do 43 ˚C

območje delovanja gretja

od −15 do 24 ˚C

območje delovanja gretja

od −15 do 24 ˚C

hladilno sredstvo

R410a

hladilno sredstvo

R410a

EER

4,30

EER

3,60

COP

4,30

COP

3,64

energijska oznaka
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tehnični podatki

tehnični podatki

Klimatska naprava
Samsung Mont Blanc

energijska oznaka

hlajenje

A

hlajenje

A

gretje

A

gretje

A

letna poraba

29 EUR

letna poraba

48,5 EUR

Klimatske naprave

RXG25E–FTXG25E

RXG35E–FTXG35E

hladilna moč

1,30 / 2,50 / 3,00 kW

hladilna moč

1,40 / 3,50 / 3,80 kW

grelna moč

1,30 / 3,40 / 4,50 kW

grelna moč

1,40 / 4,20 / 5,00 kW

priključna moč hlajenja

0,30 / 0,62 / 0,95 kW

priključna moč hlajenja

0,30 / 1,06 / 1,29 kW

priključna moč gretja

0,29 / 0,82 / 1,42 kW

priključna moč gretja

0,31 / 1,13 / 1,56 kW

hrupnost

hrupnost

notranja enota

22 / 25 / 32 / 38 dB (A)

notranja enota

23 / 26 / 33 / 39 dB (A)

zunanja enota

43 dB (A)

zunanja enota

44 dB (A)

dimenzije / teža

dimenzije / teža

notranja enota

840 x 275 x 150 mm / 9 kg

notranja enota

840 x 275 x 150 mm / 9 kg

zunanja enota

765 x 550 x 285 mm / 32 kg

zunanja enota

765 x 550 x 285 mm / 32 kg

območje delovanja hlajenja

od 10 do 46 ˚C

območje delovanja hlajenja

od 10 do 46 ˚C

območje delovanja gretja

od −15 do 20 ˚C

območje delovanja gretja

od −15 do 20 ˚C

hladilno sredstvo

R410a

hladilno sredstvo

R410a

EER

4,03

EER

3,30

COP

4,15

COP

3,72

energijska oznaka

energijska oznaka
hlajenje

A

hlajenje

A

gretje

A

gretje

A

letna poraba

31 EUR

letna poraba

53 EUR

Klimatske naprave

tehnični podatki

tehnični podatki

Klimatska naprava
Daikin Prestige
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Ur u r u
S ar ar a

V r a z redu Ur ur u Sar ar a najdemo t ehnološko na jbol j dovr še no k limat sko
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n a p r avo, ki preprič a s f un kci jami in na gr a jeno obliko.

Klimatske naprave

Ururu Sarara

Aeroterapija vsak dan v vašem domu

Daikin Ururu Sarara je tehnološko najbolj dodelana klimatska
naprava iz naše ponudbe, ki poleg hlajenja, gretja in razvlaževanja
ponuja še vlaženje in dovod svežega zraka.
Sistem je zasnovan tako, da za vlaženje prostora ne potrebuje
notranjega vira tekočine, saj vlago črpa iz zunanjega okolja
in jo prenaša v notranje okolje. Ururu sarara ima tudi funkcijo
prezračevanja za dovod svežega in zdravega zraka iz okolice
v prostor.
Sistem zrak, ki ga dovaja, prefiltrira in očisti v zunanji enoti,
tako da v postopku izgubi vse vonjave, v notranji enoti se zrak
še enkrat prefiltrira in potuje skozi »flash streamer«, ki uniči
morebitne ostanke formaldehidov, virusov in plesni. Ururu Sarara
tako v enem sistemu združuje tri naprave, ki bistveno izboljšajo
kakovost zraka, ki ga vdihujete. Preostale funkcije omogočajo
ugodno počutje in najvišjo stopnjo udobja doma ali v pisarni.
Ururu Sarara se predstavlja z vsemi funkcijami, ki jih imajo
Daikinove inverterske klimatske naprave, poleg teh pa ponuja
še vrsto funkcij, ki jih druge klimatske naprave nimajo.
»Flash streamer« odstrani veliko večino neprijetnih vonjav,
formaldehidov in virusov.
Funkcija vlaženja ustvarja ozračje, ki je posebej prijazno do naše
kože, združuje relativno visoko vlago in prijeten pretok zraka.

Klimatske naprave

Osvežujoč vetrič je funkcija, ki nam daje občutek svežine, tudi
kadar je temperatura v prostoru relativno višja. Gibanje zraka, ki
ga ustvarja naprava, nas spominja na prijeten vetrič, ki nas hladi
v poletnih dneh.
Šok razvlažitev je funkcija, ki jo ponuja samo Daikin Ururu Sarara.
Nenaden hiter padec vlage v prostoru za tri ure prepreči razvoj
plesni v zgradbi.
3D kombinacija pomikanja horizontalnih in vertikalnih loputk
povzroči, da se zrak cilkulira do vseh kotičkov prostora. Ururu
Sarara ni zgolj tehnično najbolj dovršena klimatska naprava split
sistema, saj se lahko pohvali tudi z nagrado za najboljšo obliko
(Good Design Award − Japonska).
Za Daikin je značilno, da si prizadeva za učinkovito varstvo
okolja, zato sistem uporablja ekološko prijazno in energetsko
visokoučinkovito hladilno sredstvo R410a.
Vsem, ki vam je pomembna kakovost zraka, ki ga vdihavate,
priporočamo Daikin Ururu Sarara. Klimatska naprava ustvarja
okolje, ki je zdravo in sproščujoče. Naprava preseneti z estetskim
videzom in široko paleto uporabnih funkcij. Daikinovo kakovost
potrjujemo s 36-mesečnim garancijskim rokom.
Dobavljiva tudi v dvojčku (ena zunanja + dve notranji enoti).
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RXR28E–FTX28E

RXR42E–FTX42E

hladilna moč

1,55 / 2,80 / 3,60 kW

hladilna moč

1,55 / 4,20 / 4,60 kW

grelna moč

1,30 / 3,60 / 5,00 kW

grelna moč

1,33 / 5,10 / 5,60 kW

priključna moč hlajenja

0,25 / 0,56 / 0,80 kW

priključna moč hlajenja

0,26 / 1,05 / 1,32 kW

priključna moč gretja

0,22 / 0,70 / 1,41 kW

priključna moč gretja

0,22 / 1,18 / 1,60 kW

hrupnost

hrupnost

notranja enota

23 / 26 / 33 / 39 dB (A)

notranja enota

24 / 27 / 35 / 42 dB (A)

zunanja enota

46 dB (A)

zunanja enota

48 dB (A)

dimenzije / teža

dimenzije / teža

notranja enota

890 x 209 x 305 mm / 14 kg

notranja enota

890 x 209 x 305 mm / 14 kg

zunanja enota

795 x 693 x 285 mm / 48 kg

zunanja enota

795 x 693 x 285 mm / 48 kg

območje delovanja hlajenja

od −10 do 43 ˚C

območje delovanja hlajenja

od −10 do 43 ˚C

območje delovanja gretja

od −20 do 18 ˚C

območje delovanja gretja

od −20 do 18 ˚C

hladilno sredstvo

R410a

hladilno sredstvo

R410a

EER

5,00

EER

4,00

COP

5,14

COP

4,32

energijska oznaka
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tehnični podatki

tehnični podatki

Klimatska naprava
Ururu Sarara

energijska oznaka

hlajenje

A

hlajenje

A

gretje

A

gretje

A

letna poraba

28 EUR

letna poraba

52,5 EUR

Klimatske naprave

hladilna moč

1,55 / 5,00 / 5,50 kW

grelna moč

1,30 / 6,00 / 6,20 kW

priključna moč hlajenja

0,26 / 1,46 / 1,80 kW

priključna moč gretja

0,23 / 1,51 / 1,77 kW

hrupnost
notranja enota

26 / 29 / 37 / 44 dB (A)

zunanja enota

48 dB (A)

tehnični podatki

tehnični podatki

RXR50E–FTX50E

dimenzije / teža
notranja enota

890 x 209 x 305 mm / 14 kg

zunanja enota

795 x 693 x 285 mm / 48 kg

območje delovanja hlajenja

od −10 do 43 ˚C

območje delovanja gretja

od −20 do 18 ˚C

hladilno sredstvo

R410a

EER

3,42

COP

3,97

energijska oznaka
hlajenje

A

gretje

A

letna poraba

73 EUR

Klimatske naprave
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Energy

V r azredu Energy so tehnološko dovršene klimatske napr ave,
ki poleg klasičnih funkcij ponujajo še ogrev anje pros torov,
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celo do - 20 °C zunanje temper ature.

Klimatske naprave

Daikin Energy

Optimirano ogrevanje

Klimatska naprava RXL je novost iz Daikinove tovarne inovacij.
Dobavljiva je v treh modelih − 2 kW, 2,5 kW in 3,5 kW. Naprava
zraven vseh funkcij, ki jih imajo Daikinove inverterske naprave,
ponuja še veliko več.
Primerna je za območja, kjer je zunanja temperatura nekoliko
nižja, saj omogoča gretje pri temperaturi do −20 °C. Grelna moč
je v primerjavi s profesionalnimi modeli Daikinovih split naprav
v povprečju večja za 18,5 odstotka in tako z napravo 3,5 kW
dosežemo grelno moč 6,6 kW.
Model RXL se predstavlja z vsemi funkcijami, ki jih imajo
Daikinove klimatske naprave, poleg teh pa ponuja še vrsto
funkcij, ki jih druge klimatske naprave nimajo. Primeren je za vse,
ki želijo klimatsko napravo s primarno funkcijo gretja.
Pametno tipalo bo zaznalo premikanje ljudi v območju tipala.
Lopute bodo usmerile pretok zraka v del prostora, kjer ljudi ni.
Ko ljudje niso več v območju, dosegljivem s tipalom, klimatska
naprava preklopi v način varčnega delovanja.

»Quiet« − funkcija »outdoor unit quiet« zmanjša nivo hrupa
zunanje enote, tako da spremeni frekvenco in število vrtljajev
ventilatorja zunanje enote. Primerna je za uporabo ponoči.
»Econo« − varčen način, v katerem je omogočeno učinkovito
delovanje z zmanjšanjem največje porabe električne energije.
Ta funkcija je uporabna, ko je treba paziti na to, da prekinjalo
tokokroga ne bo prekipelo, če uporabljate izdelek skupaj z
drugimi gospodinjskimi aparati.
»Weekly timer« − s tedenskim časovnikom lahko za vsak dan v
tednu shranite do 4 nastavitve. Najpriročneje je, če ga nastavite
v skladu z družinskim življenjem.
Za Daikin je značilno, da si prizadeva za učinkovito varstvo
okolja, zato sistem uporablja ekološko prijazno in energetsko
visoko učinkovito hladilno sredstvo R410a.
Klimatska naprava ustvarja okolje, ki je zdravo in sproščujoče.
Preseneti z estetskim videzom in široko paleto uporabnih funkcij.
Daikinovo kakovost potrjujemo s 36-mesečnim garancijskim rokom.

3D kombinacija pomikanja horizontalnih in vertikalnih loputk
povzroči, da zrak kroži do vseh kotičkov v prostoru, in preprečuje
nabiranje mrzlega zraka na tleh in toplega pod stropom.

Klimatske naprave
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RXL20G–FTXL20G

RXL25G–FTXL25G

hladilna moč

1,40 / 2,00 / 4,00 kW

hladilna moč

1,70 / 2,50 / 5,00 kW

grelna moč

1,40 / 2,70 / 5,20 kW

grelna moč

1,70 / 3,40 / 6,00 kW

priključna moč hlajenja

0,35 / 0,45 / 1,19 kW

priključna moč hlajenja

0,44 / 0,55 / 2,23 kW

priključna moč gretja

0,34 / 0,59 / 1,46 kW

priključna moč gretja

0,40 / 0,77 / 1,98 kW

hrupnost

hrupnost

notranja enota

23 / 26 / 34 / 42 dB (A)

notranja enota

30 / 33 / 38 / 42 dB (A)

zunanja enota

48 dB (A)

zunanja enota

48 dB (A)

dimenzije / teža

dimenzije / teža

notranja enota

890 x 295 x 215 mm / 10 kg

notranja enota

800 x 295 x 215 mm / 10 kg

zunanja enota

795 x 550 x 285 mm / 34 kg

zunanja enota

795 x 550 x 285 mm / 39 kg

območje delovanja hlajenja

od −10 do 46 ˚C

območje delovanja hlajenja

od −10 do 46 ˚C

območje delovanja gretja

od −20 do 20 ˚C

območje delovanja gretja

od −20 do 20 ˚C

hladilno sredstvo

R410a

hladilno sredstvo

R410a

EER

4,44

EER

4,55

COP

4,58

COP

4,42

energijska oznaka
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tehnični podatki

tehnični podatki

Optimirano ogrevanje
Energy

energijska oznaka

hlajenje

A

hlajenje

A

gretje

A

gretje

A

letna poraba

22,5 EUR

letna poraba

27,5 EUR

Klimatske naprave

hladilna moč

1,70 / 3,50 / 5,30 kW

grelna moč

1,70 / 4,00 / 6,60 kW

priključna moč hlajenja

0,44 / 0,87 / 1,81 kW

priključna moč gretja

0,40 / 0,92 / 2,01 kW

hrupnost
notranja enota

31 / 34 / 39 / 43 dB (A)

zunanja enota

48 dB (A)

tehnični podatki

tehnični podatki

RXL35G–FTXL35G

dimenzije / teža
notranja enota

800 x 295 x 215 mm / 10 kg

zunanja enota

825 x 735 x 300 mm / 48 kg

območje delovanja hlajenja

od −10 do 46 ˚C

območje delovanja gretja

od −20 do 20 ˚C

hladilno sredstvo

R410a

EER

4,02

COP

4,35

energijska oznaka
hlajenje

A

gretje

A

letna poraba

43,5 EUR

Klimatske naprave
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Čistilec zraka
Večja kakovost bivanja
Elektrostatični filter
zanesljivo filtrira
pozitivno naelektrne
prašne delce.
prednja
stran

Umazan zrak
zadnja
stran

Predfilter prestreže
velike prašne delce
in dlake hišnih
ljubljenčkov.

Virusi iz zraka so
ustavljeni in se
zadržujejo v filtru.

Plazma ionizator
pozitivno naelektri
zračne delce.

Zunanji zrak je vse bolj onesnažen, še posebej v velikih mestih,
notranji zrak pa je lahko od 2- do 10-krat bolj onesnažen kot
zunanji, čeprav tega vedno ne občutimo. V notranjih prostorih
preživimo 60 do 90 odstotkov več časa kot zunaj, zato onesnažen
zrak bistveno vpliva na naše počutje in zdravje. S pomočjo
7-stopenjskega čistilnega sistema bo Daikinov čistilec zraka
ulovil cvetni in hišni prah, dlake hišnih ljubljenčkov, cigaretni
dim, pršice, mikrobe, bakterije, viruse in vse vrste vonjav.

Flash streamer proizvede
elektrone z veliko hitrostjo,
ki uničijo neprijetne
vonjave.

Titan-fotokatalitični
filter zadrži in uniči
glivice.

Očiščen zrak

Osvežilni katalizator razbije
aromatične molekule,
odstranjuje plesni in
onesposobi viruse.

Čistilec zraka ima tudi vgrajen ionizator in tako zraku dodaja
poživljajoče negativne ione. Njegovo dovršenost potrjuje certifikat
angleškega društva astmatikov in alergikov.

Čistilec zraka

Daikin MC707VM
MC707VM - tehnični podatki
pretok zraka

60−420 m3/h

hrupnost

16 / 47 dB (A)

dimenzije / teža

533 x 425 x 213 mm / 8,7 kg

odstranjenih vonjav

95 %

odstranjenega prahu

99,6 %

uničenih virusov in bakterij

99,99 %

• priporočamo ga do
velikosti prostora
48 m2,
• v snežno beli in
titan srebrni barvi

Na dan vdihnemo 22.000 krat, to je 11.000 litrov zraka. Zakaj ne bi vdihovali svežega zraka?
»Flash streamer« uniči morebitne ostanke neprijetnih vonjav, formaldehidov in virusov.
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Klimatske naprave

Čistilec zraka s funkcijo vlaženja

Daikin MCK75J-W

S pomočjo Daikinovega čistilca zraka s 7-stopenjskim čistilnim
sistemom in ionizatorjem že več let uživamo v čistem zraku. Zdaj
predstavljamo nov, izboljšan model, ki omogoča tudi vlaženje, z
oznako MCK75J-W.
Zaradi večjega pretoka zraka, ki je zdaj 7,5 m3/min, je vlaženje
prostora neverjetno hitro, saj v eni uri navlažimo prostor s 600 ml
vode. Da v sobi velikosti 13 m2 dosežemo 50-odstotno vlažnost,
potrebujemo le 15 minut, da takšen prostor prečistimo, pa le
10 minut. S pomočjo velikega pretoka zraka lahko celo pozimi
zaprte prostore hitro navlažimo in zrak hkrati očistimo.

Novi čistilec s funkcijo vlaženja ima 3 stopnje čistega vlaženja
in nov filter, na katerem se ne more delati plesen in ne kopičiti
mikrobi. »Flash streamer« in fotokatalitični filter posesata ves
cvetni prah, cigaretni dim, pršice in mikrobe, uničita bakterije,
viruse in vonjave. Čistilec deluje na 12 programih s pomočjo 4
senzorjev. Za lažjo kontrolo zraka skrbi barvna lestvica, s katero
se hitro prepričamo, kako čist je zrak, ki ga vdihujemo.
Z novim čistilcem zraka bo vaš prostor občutno čistejši in
prijetno navlažen, kar potrjuje tudi certifikat angleškega društva
astmatikov in alergikov.

MCK75J-W - tehnični podatki
pretok zraka

60−450 m3/h

hrupnost

17 / 50 dB (A)

dimenzije / teža

533 x 425 x 213 mm / 8,7 kg

odstranjenih vonjav

95 %

odstranjenega prahu

99,6 %

uničenih virusov in bakterij

99,99 %

moč vlaženja

600 ml/h

Klimatske naprave
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Sistem filtracije zraka
S srebrom premazana
uparjalnik in filter

Katehin filter
Katehin najdemo v naravi v listih zelenega čaja. V medicini
se uporablja za odpravljanje virusnih bolezni in bakterij. Ima
sposobnost prekrivanja novih virusnih celic. Katehinski filter je
premazan z ekstraktom zelenega čaja, obenem pa uporablja
statično elektriko, ki še dodatno pomaga odstranjevati škodljive
delce, viruse in bakterije.

Uparjalnik je trikratno zaščiten z okolju prijaznimi materiali. Dve
plasti iz kroma (brez silicija) in ena plast iz srebra dajejo klimatski
napravi lastnost, da skrbi za učinkovito odtekanje kondenza iz
uparjalnika. To zagotovi proizvajanje čistega in svežega zraka.
S srebrom premazan filter poskrbi, da se vdihovanje virusov
zmanjša. Filter jih zadrži v njegovi strukturi in jih uniči. Virusi se
odstranijo zelo hitro, v samo dveh urah.

MPI (Micro Plasma Ion)

Filter z aktivnim ogljikom

Anioni so negativno nabiti delci v zraku, ki jih je na pretek ob
slapovih in gozdovih. Kadar vdihujemo zrak, bogat z anioni, se
ti absorbirajo v naš krvni obtok, zaradi česar se počutimo bolje.
Zaradi negativnega naboja se anioni združujejo z delci prahu,
bakterijami in drugimi stvarmi, ki imajo pozitiven predznak.
Po spojitvi padejo ti delci na tla, tako da jih lahko počistimo.
MPI proizvaja aktivne vodikove atome in ione ter odstranjuje
nevarne delce, kot so virusi gripe, virus SARS, ptičja gripa, MRSA,
bakterije, in druge alergene delce.

Aktivni ogljik, vgrajen v filter, učinkovito odpravlja cigaretni dim,
vonjave hišnih ljubljenčkov in druge neprijetne vonjave.

Označevanje energije
Označevanje energetskih razredov je del široko zastavljenega
programa Evropske skupnosti, ki zadeva klimatske spremembe
in obravnava energetsko učinkovitost kot eno izmed metod
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zmanjšanja emisij CO2, z namenom izpolnjevanja ciljev Kjotskega
protokola. S tem želi Evropska komisija povečati zavest kupcev, da
bodo kupovali izdelke, ki ekonomsko (ekološko) ustrezajo njihovim
zahtevam oz. potrebam.

Klimatske naprave

Razredi energetske
učinkovitosti

Prikaz
letne porabe energije

Klimatske naprave so razdeljene v sedem različnih razredov (od
A do G) glede na količino energije, ki jo porabijo, in so označene
z različnimi barvami glede na to, v kateri razred spadajo.
Najbolj učinkovite naprave so uvrščene v razred A, ki je označen
z zeleno puščico; najmanj učinkovite naprave pa so uvrščene
v razred G, ki je označen s puščico rdeče barve. Tako lahko
uporabnik enostavno primerja učinkovitost enakih tipov naprav
različnih znamk oz. različnih proizvajalcev.

Ta številka prikazuje približno količino energije, ki jo enota porabi
v enem letu in je določena na osnovi standardnega hišnega
modela. Letna poraba je izračunana tako, da pomnožimo
povprečno vstopno moč s povprečjem 500 ur na leto v načinu
hlajenje pri polni obremenitvi. Za izračun stroškov letne porabe
energije je treba to številko pomnožiti s ceno električne energije,
ki je za naš izračun bila aritmetična sredina med dnevnim in
nočnim tokom v vrednosti 0,1 € / kWh (april 2009).

Stopnja energetske
zmogljivosti hlajenja – EER

Izhodna hladilna moč

EER > 3,20

A

3,20 EER > 3,00

B

3,00 EER > 2,80

C

2,80 EER > 2,60

D

2,60 EER > 2,40

E

2,40 EER > 2,20

F
G

2,20 EER

energijska oznaka in EER

To je hladilna moč enote, deljena s količino električne energije,
ki jo enota potrebuje, da doseže to. Višji kot je faktor EER, boljša
je učinkovitost sistema.

Hladilna moč je izražena v kW naprave, ki obratuje v načinu
hlajenje pri polni obremenitvi. Pomembno je, da izberete
klimatsko napravo, katere nazivna moč ustreza vašim zahtevam
po hlajenju/ogrevanju.
Predimenzionirana enota lahko povzroči pogoste cikle vklop/
izklop, ki zmanjšujejo čas med dvema servisnima posegoma,
premajhna enota pa ne bo ponudila zadostnega hlajenja/
ogrevanja. O ustrezni moči klimatske naprave se posvetujte z
našim prodajnim strokovnjakom.

Podlaga za izračun
letne porabe energije

To je grelna moč enote, deljena s količino električne energije, ki
jo enota potrebuje, da doseže to. Višji kot je faktor COP, boljša je
učinkovitost sistema.

Po odredbi Evropske skupnosti št. 2002/31/EC je za porabo
energije predvidenih 500 obratovalnih ur pri polni hladilni moči.
Polna hladilna moč je izračunana pri zunanji temperaturi 35 °C
in notranji temperaturi 27 °C.

COP > 3,60

A

3,60 COP > 3,40

B

3,40 COP > 3,20

C

3,20 COP > 2,80

D

2,80 COP > 2,60

E

2,60 COP > 2,40

F
G

Klimatske naprave

2,40 COP

energijska oznaka in COP

Stopnja energetske
zmogljivosti gretja – COP

V praksi je povprečna zunanja temperatura nižja od 35 °C, zato
naprave delujejo na delnih obremenitvah. V razredu Standard
to pomeni nižjo zahtevano hladilno moč in zato nižjo dejansko
porabo električne energije. Pri serijah Ururu Sarara, Prestige in
Comfort je uporabljena inverterska tehnologija, ki zagotavlja še
boljši energijski izkoristek pri delnih obremenitvah in zaradi tega
še nižjo porabo energije.
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Montaža in servis
Montaža
Naša montažna ekipa poskrbi, da je vsa predstavljena oprema
tudi nameščena v skladu z zahtevami proizvajalcev.
Kakovost instalacij potrjuje referenčna lista, objavljena na
www.klimapetek.si.
Seveda pa je zadovoljnih uporabnikov naših klimatskih naprav
veliko več.

Servis
Smo prvi organizirani servis klimatskih naprav v Sloveniji. Svoje
znanje in kakovost že več kot 30 let nadgrajujemo v sodelovanju
s proizvajalci. S 14 serviserji in oddelkom tehnične podpore se
uvrščamo med večje organizirane servise v Sloveniji.

Izvajamo tudi kemijsko čiščenje prezračevalnih naprav in
instalacij (čiščenje, dezinfekcija).

Smo pooblaščen servis za naprave, ki jih uvažamo, to so Daikin,
Samsung, Artel, Ciat, Uniflair, Frico, Cristopia in Yazaki.

S podpisom pogodbe o rednem vzdrževanju lahko podaljšamo
garancijski rok naprav do 5 let. Zaradi organizacijske ločitve
serviserjev in monterjev imamo v poletnem času minimalni
odzivni čas.

Servisne storitve pa izvajamo po pooblastilu proizvajalcev tudi
za York in Gea Happel.

Usmeritve v prihodnosti so jasne: še več znanja, še krajši odzivni
čas in še večje zadovoljstvo uporabnikov.

Usposobljeni smo za servisiranje:

Kot ekološko ozaveščeno podjetje izvajamo vse servisne
posege ob upoštevanju predpisov Agencije Republike
Slovenije (ARSO), ki so objavljeni v Ur. l. 42/03.

• klimatskih naprav serij split, multi split, sky air, VRV, DVM ...,
• toplotnih črpalk,
• hladilnih agregatov, kompaktnih izvedb, deljenih, vodno
hlajenih, vijačnih, rotacijskih, vseh velikosti
(trenutno največji 1,6 MW),
• ventilatorskih konvektorjev in
• prezračevalnih naprav.
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Podjetje in serviserji, vpisani pri Agenciji RS za okolje pod
številko 17, imamo vse potrebne certifikate za delo z ozonu
škodljivimi snovmi skladno z določili pravilnika, ki za vso
stacionarno opremo, ki vsebuje več kot 3 kg ozonu škodljivih
hladil, nalaga, da jo mora njen lastnik ali upravljavec prijaviti
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja.

Klimatske naprave

Cenik
Cena montaže:
230 EUR do 5 kW,
260 EUR od 5 kW.
V ceni osnovne montaže je zajeto:
dobava in montaža konzol,
izvedba preboja skozi lahke stene do 40 cm,
izvedba in izoliranje cevnega razvoda do 3 m,
dekorativni plastični kanali do 2 m,
izvedba odtoka kondenza iz zunanje in notranje enote do 3 m,
tlačni preizkus in tehnični zagon.
najem dvigala v okolici Maribora za 3 ure – 150 EUR.

Splošni pogoji
cene veljajo do razprodaje zalog,
v cenah ni zajet 20 % DDV,
8,5 % DDV se obračuna fizičnim osebam, kadar je vključena montaža in
je podpisana izjava, da je klimatska naprava vgrajena v bivalni prostor,
tehnični podatki so prepisani iz materialov proizvajalcev,
pridržujemo si pravico do sprememb podatkov in cen brez
predhodne najave.

Garancijski rok
3 leta za klimatske naprave Daikin,
2 leti za klimatske naprave Samsung,
2 leti za klimatske naprave Artel.

Standard
HPO09–HPI09
HPO12–HPI12
HPO18–HPI18
RYN25GX–FTYN25GX
RYN35GX–FTYN35GX
RYN50E–FTYN50F

Comfort
AQV09UGAX–AQV09UGAN
AQV12UGAX–AQV12UGAN
RX25GV–FTX25GV
RX35GV–FTX35GV

Prestige
AQV09AWAX–AQV09AWAN
AQV12AWAX–AQV12AWAN
RXG25E–FTXG25E
RXG35E–FTXG35E

Ururu sarara
RXR28E–FTX28E
RXR42E–FTX42E
RXR50E–FTX50E

Energy
RXL20G–FTXL20G
RXL25G–FTXL25G
RXL35G–FTXL35G

osnovna

predplačilo v EUR

360

324

444

399

635

572

466

419

584

526

788

709

osnovna

100 %

cena v EUR

predplačilo v EUR

588

529

626

563

660

594

762

686

osnovna

100 %

cena v EUR

predplačilo v EUR

836

752

935

842

1001

901

1135

1022

osnovna

100 %

cena v EUR

predplačilo v EUR

1292

1163

1520

1368

2094

1885

osnovna

100 %

cena v EUR

predplačilo v EUR

1006

906

1094

985

1287

1158

osnovna

ČISTILEC ZRAKA - MC707VM–W/S
ČISTILEC ZRAKA - MCK75JVM–K

100 %

cena v EUR

100 %

cena v EUR

predplačilo v EUR

394

355

473

426

· 30 let izkušenj na področju klimatizacije · 15 strokovnih serviserjev · najhitrejši odzivni čas

02 / 290 91 20, www.klimapetek.si
Klima Petek d.o.o., Kraljeviča Marka ulica 14, 2000 Maribor, Slovenija
tel.: 02 / 290 91 20, faks: 02 / 252 25 50, info@klimapetek.si

