Ohlajene cene za klimatsko napravo
po novem tudi z montažo
Vas poletne temperature ubijajo? Si želite prijetno ohlajeno stanovanje? Ponujamo vam prijetno ohlajeno ceno za klimatsko napravo
Ariston z vključeno montažo.
Od zdaj naprej v Elektronabavi poskrbimo za vse. Za vas izberemo najkakovostnejše izdelke, pomožni material in poskrbimo tudi za
montažo.
Klimatska naprava Ariston z osnovno montažo je lahko vaša že za 695 EUR. Oglasite se v eni od Elektronabavinih poslovalnic in jo naročite
ali pa nam pišite na elektronsko pošto: miha.pozun@elektronabava.si in poslali vam bomo ponudbo (predračun).

Sodobna okolju prijazna klimatska naprava ARISTON – ALYS R32 (3,5 kW)
Podjetje Ariston je v samem vrhu po kakovosti razvoja svojih rešitev, pri čemer upoštevajo trajnostne vidike in se pridružujejo skupni skrbi
za naše okolje. S tem namenom so razvili nov napreden model klimatskih naprav Ariston – ALYS R 32, ki vsebujejo ekološki plin R32. Ta
plin je trikrat manj škodljiv za okolje kot plin R410a v klimatskih napravah starejših modelov. Z novim modelom klimatskih naprav ne boste
rešili samo svojih težav z vročino na najbolj kakovosten način, temveč se boste pri tem pridružili tudi skrbi za ohranitev kakovosti našega
naravnega okolja.
• Energijski razred hlajenja A++
• Ventilator z 12 hitrostmi.
• Ultra tih način delovanja.
• GRETJE: delovanje znotraj razpona -15°C in 30°C
• HLAJENJE: delovanje znotraj razpona -15°C in 50°C
• Funkcija shranjevanja temperature in hitrosti ventilatorja.
• 2D inverter (frekvenca kompresorja + hitrost zunanjega ventilatorja)

• Moč hlajenja 3,5 kW
• Moč gretja 2,7 kW

• Avtomatsko čiščenje – preprečuje nastanek bakterij in plesni na
temperaturnem izmenjevalniku, s čimer zagotavlja ugodnejše in udobnejše
okolje za uporabnika
• Garancija 2 leti.

Klimatska naprava
z montažo

695€
cena z 9,5% DDV-jem

Z nami gre lažje!

Montaža klimatske naprave ARISTON
po vsej Sloveniji
Z našo izurjeno ekipo vam zagotovimo montažo klima naprave po vsej Sloveniji v roku 5 delovnih dni*.
V ceno osnovne montaže je vključena:
•
•
•
•
•
•
•

montaža ene notranje in ene zunanje enote v pritličju do višine 4 m,
en preboj skozi opečni zid do debeline 50 cm,
izdelava plinske in elektro instalacije med enotama do 4 m v ličnem PVC kanalu,
priklop na obstoječo električno napeljavo do razdalje 5 m,
izvedba odvoda kondenza iz notranje in zunanje enote na osnovi prostega padca do 5 m v pripravljen odtok,
zidni nosilec zunanje enote,
drobni montažni material in zagon.

V ceni montaže je vključeno delo in material (do navedenih metrov). Dodatni material in dodatno delo ni vključeno!
Dodatna dela (primer zahtevnejše montaže) in dodatni stroški se zaračunajo takoj po končani montaži.
Primer: večja razdalja med enotama; večja višina za montažo zunanje enote – potreben gradbeni oder; črpalka za odvod kondenzata iz
notranje enote; itd … Dodatna dela poračunate z inštalaterjem po zaključeni montaži.

Različne možnosti upravljanja vaše klimatske naprave
Upravljanje klimatske
naprave z mobilno
aplikacijo in daljincem,
ko ste doma

Upravljanje klimatske
naprave z mobilno
aplikacijo ko ste od
doma

Nadgradnja z USB
Wi-fi vmesnikom ter
upravljanje z mobilno
aplikacijo

Daljinec je del standardne opreme, WI-FI kit pa kot opcija za doplačilo. Cena za WI-FI kit je 71,17€
71,17€ z DDV.

Pooblaščeni prodajalec:
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*Rok mon

čite si svojo klimo pravočasno.

čene prodaje lahko podaljša. Naro

čje poletne vročine zaradi pove

vne narave in se v času najve
taže 5 delovnih dni je informati

Z nami gre lažje!

