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PREZENTACJA

W Polsce jesteśmy największym dystry-

butorem przenośnych klimatyzatorów ty-

pu monoblok, a nasza oferta dotycząca

klimatyzatorów przeznaczonych do mon-

tażu jest coraz szersza. Jako specjalista

w zakresie kształtowania klimatu w na-

szych domach oferujemy pełny asorty-

ment wysokojakościowych urządzeń oraz

poszukujemy stale nowych rozwiązań

technicznych i nowego wzornictwa. Wy-

bierając markę Zibro wybierasz pewne

i trwałe rozwiązania techniczne, nieza-

wodny serwis i dwuletnią gwarancję.

KLIMATYZATORY 

PRZENOŚNE

Klimatyzator przenośny Zibro to idealne

rozwiązanie problemów, jeżeli oczekuje-

my natychmiastowego rezultatu.

Bezpośrednie chłodzenie pomieszczenia –

wystarcza włożyć wtyczkę przewodu zasi-

lającego do gniazdka, przeciągnąć załą-

czony przewód odprowadzający na ze-

wnątrz wilgoć i gorące powietrze i klima-

tyzator jest gotowy do użytku. Rezultat

jest natychmiast odczuwalny, przede

wszystkim dlatego, że klimatyzator Zibro

zawsze można ustawić w miejscu, w któ-

rym chłodzenie jest niezbędne w danej

chwili.

Niski pobór energii i wysoka wydajność –

klimatyzatory Zibro zawdzięczają niski

pobór energii naszemu unikalnemu syste-

mowi schładzania cooldown. Oznacza to,

że skondensowana woda zostaje użyta do

chłodzenia silnika sprężarki zanim w po-

staci mgiełki zostanie usunięta na ze-

wnątrz.

System filtrów 3M HAF Filtr – wszystkie

przenośne modele Zibro wyposażone są

w 3-warstwowy system filtrów, usuwają-

cych poza kurzem nawet najdrobniejsze

cząsteczki wywołujące reakcje alergiczne

czy nieprzyjemne zapachy.

KLIMATYZATORY ŚCIENNE

Wygodny sposób kształtowania klimatu –

stacjonarne urządzenia klimatyzujące Zibro

gwarantują optymalną wydajność chłodze-

nia. Poza schładzaniem powietrza klimaty-

zatory Zibro mogą również funkcjonować

jako dogrzewacze pomieszczeń, szczególnie

wiosną czy jesienią zanim zaczniemy korzy-

stać z centralnego ogrzewania. Z powodze-

niem także osuszą powietrze w pomieszcze-

niu, a także dzięki zastosowaniu specjal-

nych filtrów działają jako oczyszczacze.

W naszej ofercie poza modelami typu split

można znaleźć multisplity i klimatyzatory

inwerterowe. Pozwalają one znacząco obni-

żyć koszty energii, dzięki zastosowaniu spe-

cjalnej sprężąrki umożliwiającej dostosowa-

nie urządzenia do pożądanej temperatury

w pomieszczeniu przez ograniczenie zmian

temperatury do minimum.

Nowością wprowadzoną do oferty w tym

roku są klimatyzatory typu split z uniwer-

salną szybkozłączką pozwalającą w szybki

i bezpieczny sposób połączyć ze sobą

przewody jednostki wewnętrznej i ze-

wnętrznej. Montaż klimatyzatorów tej se-

rii w przeważającej mierze można prze-

prowadzić we własnym zakresie.
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