
Gdy latem jest zbyt gorąco, radą na upał i żar z nieba są

klimatyzatory! Coraz cieplejsze i dłuższe lato , które zaczyna

się właściwie zaraz po okresie zimowym powoduje, że coraz

częściej myślimy o klimatyzacji. Łatwe w obsłudze, ciche,

prawie niewidoczne urządzenia dają nam poczucie kom-

fortu przebywania w pomieszczeniu, za o wiele niższą

cenę niż nam się wydaje. Dobry klimatyzator pozwala

stworzyć optymalne warunki pod względem temperatu-

ry nie tylko latem, zimą urządzenie grzeje: z 1 kW ener-

gii elektrycznej otrzymujemy zależnie od konstrukcji kli-

matyzatora od 3.1 do 4.4 kW energii cieplnej do wyko-

rzystania na dogrzanie pomieszczeń (dane dotyczą wy-

łącznie urządzeń Fujitsu). Ponadto, dzięki klimatyzato-

rom przez cały rok zapewnione jest osuszanie oraz

oczyszczanie powietrza znajdującego się wewnątrz po-

mieszczenia.

Klimatyzatory marki FUJITSU są najwyższej jakości urządze-

niami, zapewniającymi komfort przebywania w pomieszcze-

niach. Priorytetem koncernu jest oferowanie rozwiązań cha-

rakteryzujących się oszczędnością, trwałością i niezawodno-

ścią. W tym celu w fabrykach FUJITSU GENERAL stosuje się

kontrolę jakości opartą na międzynarodowej normie ISO

9001.

Bogata oferta urządzeń Fujitsu jest przeznaczona do zasto-

sowania w budynkach mieszkalnych (mieszkaniach, domach

jednorodzinnych), biurach, urzędach, restauracjach, oraz

wielu innych pomieszczeniach.

Firma Klima-Therm jest Generalnym Przedstawicielem japoń-

skiego koncernu FUJITSU GENERAL w Polsce, Szwecji, Finlandii,

na Litwie, Łotwie i w Estonii. Prace zespołu Klima-Therm roz-

poczynają się już na etapie doradztwa, poprzez: projektowa-

nie, dostawę, montaż, nadzór i koordynację prac, serwis i ob-

sługę pogwarancyjną.

Urządzenia FUJITSU to doskonałe rozwiązanie do zastosowania

w domach jednorodzinnych. Nowa, bogata oferta firmy jest

szczególnie interesująca dla osób wrażliwych, ze skłonnościa-

mi do uczuleń i alergii. Koncern FUJITSU dokłada wszelkich sta-

rań, aby wykorzystywane w urządzeniach filtry były najwyższej

jakości. Zastosowanie filtra z wbudowanym apatytem tytano-

wym, zapewnia zdwojony efekt oraz zachowuje swoje właści-

wości na długi czas, pochłaniając i tym samym usuwając oko-

ło 99,99% nieprzyjemnych zapachów, dymu papierosowego,

woń odpadków kuchennych, zapach zwierząt itp. Apatyt tyta-

nowy, zastosowany również w wymienniku ciepła powoduje

przyciąganie bakterii i zarodników pleśni, które wraz z powie-

trzem zostają przepuszczone przez filtr ograniczając ich roz-

wój. FUJITSU – to pierwsza na świecie firma proponująca za-

stosowanie promieni UV, dzięki którym w wyjątkowo skutecz-

ny sposób neutralizowane są bakterie i nieprzyjemne zapachy.

Funkcjonalną zaletą urządzeń Fujitsu, wyposażonych w anty-

bakteryjne filtry jest ich automatyczne czyszczenie.

Zalety urządzeń:

� wysoka wydajność � klasa energetyczna A

� nowoczesna stylistyka � funkcja grzania

� niewielkie rozmiary � cicha praca

� pięć lat gwarancji
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