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COMFORT SYSTEMCOMFORT SYSTEMile to kosztuje – propozycja firmyile to kosztuje – propozycja firmy

VENTON

I etap, przed tynkowaniem

Materia y instalacyjne PVC: ok. 330,00 z  netto

II etap, po malowaniu

Zestaw promocyjny VENTON VN160 + gniazda – 1861,47 z  netto

Ca kowity koszt systemu VENTON: 2191,47 z  netto

DISAN

I etap, przed tynkowaniem

Materia y instalacyjne PVC: ok. 490,00 z  netto

II etap, po malowaniu

Zestaw promocyjny EVO200 + gniazda – 2852,46 z  netto

Ca kowity koszt systemu DISAN: 3342,46 z  netto

ALLEGRO

I etap, przed tynkowaniem

Materia y instalacyjne PVC: ok. 330,00 z  netto

II etap, po malowaniu

Zestaw promocyjny CLASSIC ECO + gniazda – 1591,80 z  netto

Ca kowity koszt systemu ALLEGRO: 1921,80 z  netto

Kosztorys instalacji centralnego odkurzania 

COMFORT SYSTEM

ul. Malwowa 138, 60-185 Pozna

tel. 061 862 84 22, faks 061 865 21 59

www.comfortsystem.com.pl

Systemy centralnego odkurzania

gonomi . Cechy te powoduj , e Disan to niekwestionowa-

ny lider rynku odkurzaczy centralnych.

Szeroka gama jednostek trójfazowych pozwala na wykorzy-

stanie atutów systemu równie  w wielkopowierzchniowych 

obiektach o du ej intensywno ci sprz tania – hotelach, 

biurowcach, pensjonatach, obiektach u yteczno ci pu-

blicznej itp. 

Zastosowane w jednostkach centralnych Disan nowoczes ne

silniki renomowanych, wiatowych producentów s  gwaran-

cj  niezawodno ci i doskona ych parametrów technicz-

nych.

Wszystkie modele odkurzaczy Disan wyposa one s  w uni-

kalny, trójstopniowy system filtracji (podwójny cyklon + 

wk ad filtracyjny). Dzi ki temu uzyskujemy pewno  utrzy-

mania sta ego, wysokiego podci nienia jak i maksymalnej 

ochrony silnika. Jednocze nie wydmuchiwane na zewn trz 

powietrze jest doskonale oczyszczone i nie powoduje za-

brudze  na elewacji budynku. Jednostki Disan to najcich-

sze odkurzacze centralne!

Charakterystyka ogCharakterystyka ogóólnalna
Venton – produkt stworzony na potrzeby wymagaj cego ryn-

ku europejskiego, charakteryzuj cy si  dobrym wyciszeniem 

i doskona ymi parametrami ss cymi. Linia obejmuje 5 trady-

cyjnych modeli jednofazowych dla domów jednorodzinnych 

oraz jednostk  z silnikiem indukcyjnym o zwi kszonej ywot-

no ci, przeznaczon  przede wszystkim dla obiektów o du ej 

powierzchni sprz tania.

W odkurzaczach marki Venton wyko-

rzystano dwustopniowy system filtracji: 

cyklon + wk ad filtracyjny. Cyklon odpo-

wiada za separacj  wi kszych cz stek 

kurzu. Dzi ki sile od rodkowej i grawitacji 

trafiaj  one bezpo rednio do zbiornika. 

W drugim etapie drobniejsze py ki osa-

dzaj  si  na celulozowym wk adzie o bar-

dzo du ej powierzchni filtracji.

System taki zapewnia doskona  si

ss c  odkurzacza przez d ugi czas, 

w po czeniu z prost  i wygodn  eks-

ploatacj .

Jednostki centralne Allegro to nieza-

wodne urz dzenia znajduj ce uznanie 

nabywców na ca ym wiecie od wielu 

lat. Pozwalaj  na usuwanie kurzu i bru-

du m.in. w domach, mieszkaniach, biu-

rach, pensjonatach itp.

Wszystkie modele odkurzaczy Allegro 

wykonane s  z wysokogatunkowej stali 

malowanej proszkowo. Ich silniki to nie-

zwykle trwa e produkty renomowanych 

wiatowych potentatów – firm Ametek 

i Domel.

System filtracji oparty jest na cyklonie 

oraz mikrow ókninowym, samoczysz-

cz cym filtrze workowym. Uk ad taki 

zapewnia doskona e oczyszczanie wy-

dmuchiwanego powietrza i przyczynia 

si  do ograniczenia czynno ci eksplo-

atacyjnych do minimum.

Disan to najwy sza klasa odkurzaczy 

centralnych. Wszystkie elementy sys-

temu centralnego odkurzania Disan 

charakteryzuj  si  doskona  jako ci ,

nowoczesnym wzornictwem i wysok  er-


