PONUKA
KLIMATIZAČNÝCH
ZARIADENÍ

S NADCHÁDZAJÚCIM TEPLÝM OBDOBÍM SI VÁM
DOVOĽUJEME PONÚKNUŤ KVALITNÚ KLIMATIZÁCIU
DO KANCELÁRIÍ A MENŠÍCH PRIESTOROV, A TO
VRÁTANE CERTIFIKOVANEJ MONTÁŽE.

A pokiaľ leto nevyjde podľa Vašich predstáv, nezúfajte. Klimatizácia Vás zahreje,
a pritom ušetrí až 63 % Vašich nákladov. V chladných mesiacoch ju môžete
využiť tiež ako efektívne vykurovanie.
Všetky nami dodávané moderné klimatizácie fungujú súbežne ako tepelné
čerpadlá s úsporou až 63 % nákladov v porovnaní s priamotopom.

VIVAX R design
možnosť ovládať chytrým
telefónom
vrátane bio-baktericídneho
filtra a ionizátora
vzduchu

IONIZÁTOR VZDUCHU
Ionizátory vzduchu pomáhajú alergikom
a astmatikom zlepšiť kvalitu života a zaistiť
kvalitnejšie dýchanie.
Umelá ionizácia vzduchu prečisťuje ovzdušie
od mikročastíc peľu a alergénov, odstraňuje
mikročastice prachu, hubí baktérie, ale pomáha

VIVAX Q design
výkonná klimatizácia
antibakteriálne HEPA filtre

odstrániť nepríjemný zápach (cigaretový dym,
zvieracie pachy a pod.).
K čisteniu vzduchu dochádza tak, že častice
prašného aerosólu dostávajú ionizáciou vzduchu
elektrický náboj a sú priťahované na opačne
nabité zberné dosky – kolektory, ktoré sú
umiestnené vo vnútri zariadenia.

Tento filter je vyrobený z čistiaceho materiálu
s vynikajúcou sterilizáciou a schopnosťou
zachytávať prach. Keď vzduch prúdi cez filter,
prach a baktérie sa usadzujú na povrchu filtra,
ktorý je bio-baktericídny. Účinnosť zachytenia
baktérií Escherichia coli a Staphylococcus
aureus je vyššia než 95 %.

VIVAX MOBILNÁ
KLIMATIZÁCIA
mobilné praktické riešenie
verzia 2,6 KW
verzia 3,5 KW
možno využiť na chladenie i vykurovanie

výhody klimatizácií VIVAX
• energetická trieda A++, A+

• ochranný kryt ventilu

• samočistiaci systém

• chladivo R32

• standby prevádzka 1W

• 2-way vypúšťanie

• vysoká účinnosť

• prachový filter

• digitálny displej

• vlastná diagnóza

• cold Catalyst Filter

• moderný dizajn
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