ile to kosztuje – propozycja firmy

COMFORT SYSTEM

Systemy centralnego odkurzania
Charakterystyka ogó
ogólna
Venton – produkt stworzony na potrzeby wymagajĆcego rynku europejskiego, charakteryzujĆcy siċ dobrym wyciszeniem
i doskonaâymi parametrami ssĆcymi. Linia obejmuje 5 tradycyjnych modeli jednofazowych dla domów jednorodzinnych
oraz jednostkċ z silnikiem indukcyjnym o zwiċkszonej īywotnoğci, przeznaczonĆ przede wszystkim dla obiektów o duīej
powierzchni sprzĆtania.
W odkurzaczach marki Venton wykorzystano dwustopniowy system filtracji:
cyklon + wkâad filtracyjny. Cyklon odpowiada za separacjċ wiċkszych czĆstek
kurzu. Dziċki sile odğrodkowej i grawitacji
trafiajĆ one bezpoğrednio do zbiornika.
W drugim etapie drobniejsze pyâki osadzajĆ siċ na celulozowym wkâadzie o bardzo duīej powierzchni filtracji.
System taki zapewnia doskonaâĆ siâċ
ssĆcĆ odkurzacza przez dâugi czas,
w poâĆczeniu z prostĆ i wygodnĆ eksploatacjĆ.

gonomiĆ. Cechy te powodujĆ, īe Disan to niekwestionowany lider rynku odkurzaczy centralnych.
Szeroka gama jednostek trójfazowych pozwala na wykorzystanie atutów systemu równieī w wielkopowierzchniowych
obiektach o duīej intensywnoğci sprzĆtania – hotelach,
biurowcach, pensjonatach, obiektach uīytecznoğci publicznej itp.
Zastosowane w jednostkach centralnych Disan nowoczesne
silniki renomowanych, ğwiatowych producentów sĆ gwarancjĆ niezawodnoğci i doskonaâych parametrów technicznych.
Wszystkie modele odkurzaczy Disan wyposaīone sĆ w unikalny, trójstopniowy system filtracji (podwójny cyklon +
wkâad filtracyjny). Dziċki temu uzyskujemy pewnoğý utrzymania staâego, wysokiego podciğnienia jak i maksymalnej
ochrony silnika. Jednoczeğnie wydmuchiwane na zewnĆtrz
powietrze jest doskonale oczyszczone i nie powoduje zabrudzeĕ na elewacji budynku. Jednostki Disan to najcichsze odkurzacze centralne!
Kosztorys instalacji centralnego odkurzania
VENTON

Jednostki centralne Allegro to niezawodne urzĆdzenia znajdujĆce uznanie
nabywców na caâym ğwiecie od wielu
lat. PozwalajĆ na usuwanie kurzu i brudu m.in. w domach, mieszkaniach, biurach, pensjonatach itp.
Wszystkie modele odkurzaczy Allegro
wykonane sĆ z wysokogatunkowej stali
malowanej proszkowo. Ich silniki to niezwykle trwaâe produkty renomowanych
ğwiatowych potentatów – firm Ametek
i Domel.
System filtracji oparty jest na cyklonie
oraz mikrowâókninowym, samoczyszczĆcym filtrze workowym. Ukâad taki
zapewnia doskonaâe oczyszczanie wydmuchiwanego powietrza i przyczynia
siċ do ograniczenia czynnoğci eksploatacyjnych do minimum.
Disan to najwyīsza klasa odkurzaczy
centralnych. Wszystkie elementy systemu centralnego odkurzania Disan
charakteryzujĆ siċ doskonaâĆ jakoğciĆ,
nowoczesnym wzornictwem i wysokĆ er-
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I etap, przed tynkowaniem
Materiaây instalacyjne PVC: ok. 330,00 zâ netto
II etap, po malowaniu
Zestaw promocyjny VENTON VN160 + gniazda – 1861,47 zâ netto
Caâkowity koszt systemu VENTON: 2191,47 zâ netto
DISAN
I etap, przed tynkowaniem
Materiaây instalacyjne PVC: ok. 490,00 zâ netto
II etap, po malowaniu
Zestaw promocyjny EVO200 + gniazda – 2852,46 zâ netto
Caâkowity koszt systemu DISAN: 3342,46 zâ netto
ALLEGRO
I etap, przed tynkowaniem
Materiaây instalacyjne PVC: ok. 330,00 zâ netto
II etap, po malowaniu
Zestaw promocyjny CLASSIC ECO + gniazda – 1591,80 zâ netto
Caâkowity koszt systemu ALLEGRO: 1921,80 zâ netto
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