cennik osuszaczy
Cennik ważny od 03.09.2018 do odwołania

cennik urządzeń AERIAL
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Rozwój, produkcja i sprzedaż.
Jedno źródło – made in Germany
Utworzona w 1990 roku firma doradztwa inżynieryjnego,
AERIAL GmbH jest obecnie jednym z wiodących producentów w branży osuszania dla przemysłu, handlu i użytku
domowego.
Kompletna gama produktów AERIAL to sprawdzone w Europie urządzenia, które swoją niezawodność udowodniły
również w ekstremalnych warunkach. Doświadczony personel służy radą i zapewnia wsparcie techniczne. Firma gwarantuje wyroby spełniające parametry techniczne, potwierdzone testami w laboratorium AERIAL GmbH w Niemczech.
Będąc na rynku od ponad 20 lat, marka AERIAL reprezentuje najwyższą niemiecką jakość, wysokiej klasy serwis, niezawodną technologię oraz terminowe dostawy.
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Przyjazne środowisku, wysokowydajne osuszacze powietrza – wyposażone w nowoczesną technologię BlueDry.
Blue Dry jest technologią wykonania wymienników ciepła. Lamele wymienników pokryte są specjalnym materiałem, który ułatwia i przyspiesza odprowadzenie kondensatu, co powoduje większą efektywność wymiany
ciepła i mniejsze zużycie energii.

Zastosowanie produktów AERIAL
Osuszanie budynków i usuwanie szkód
spowodowanych przez wodę
 osuszanie nowobudowanych budynków
 usuwanie szkód po zalaniu pomieszczeń
 zapobieganie powstawaniu pleśni i grzybów
W przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych
 redukcja kosztów serwisowania i remontów
Baseny
 tworzenie przyjemnego klimatu w pomieszczeniach,
gdzie znajdują się otwarte zbiorniki wodne
 zapobieganie powstawaniu pleśni w saunach
i kabinach prysznicowych
W magazynach, muzeach i archiwach
 utrzymywanie wartości eksponatów
i magazynowanych towarów
 zapobieganie niszczeniu zbiorów w archiwach
Zabytkowe samochody
 zapobieganie korozji
 utrzymanie sprawności mechanicznej
 ograniczenie wysokich kosztów renowacji
Piwnice i pomieszczenia mieszkalne
 przywracanie zawilgoconych pokoi i piwnic
do stanu używalności
 zapobieganie powstawaniu pleśni w sporadycznie
użytkowanych domach wypoczynkowych
Osuszacze kondensacyjne AERIAL są proste w obsłudze
i energooszczędne.
Obszary zastosowań osuszaczy AERIAL są niezliczone.
Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy Ci
w wyborze odpowiedniego produktu.
cennik urządzeń AERIAL
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N OWO Ś Ć
Profesjonalne urządzenia przeznaczone do
usuwania szkód po zalaniu. Modułowy system
zaprojektowany z myślą o osuszaniu przegród
budowlanych. Nowe, flagowe rozwiązanie marki
AERIAL zastępujące uznaną serię AB/VDT.
Innowacyjny system modułowy AEROCUBE
w konfiguracji piętrowej pozwala na bezpieczne
i solidne posadowienie zestawu. Mała szerokość
i brak ostrych krawędzi zapewnia bezpieczeństwo transportu i obsługi, oraz łatwość przechowywania. 5 - letnia gwarancja daje pewność
długoletniej bezawaryjnej obsługi.

MY AERCUBE
Możliwość dostosowania
pozwala nadać systemowi
AERCUBE indywidaualny charakter. Pełna gama
kolorystyczna oraz opcja
dodania firmowego logo
zapewnią profesjonalny
i niepowtarzalny wygląd.

04

www.aerial.pl

opis

symbol

cena netto [EURO]

ASE 200
ASE 300

1910,00 €
2330,00 €

Osuszacze serii AERCUBE

VP2
VP3

1680,00 €
1840,00 €

Osuszacz serii AERCUBE

VP6

2470,00 €

Moduł filtracyjny HEPA serii AERCUBE

HF2

735,00 €

Moduł wyciszający serii AERCUBE

SD2

545,00 €

Separator wody serii AERCUBE

VT2

1760,00 €

Wentylator AirMaxx

Airmaxx 2000

Osuszacze adsorpcyjnye serii ASE

950,00 €

cennik urządzeń AERIAL

05

opis

symbol

cena netto [EURO]

Osuszacz kondensacyjny serii AD1
[do montażu na ścianie]

AD 110

1115,00 €

Osuszacze kondensacyjne serii AD5
[z uchwytem i kółkami]

AD 520 (bez kółek)
AD 540 (bez kółek)
AD 560
AD 580

1235,00 €
1390,00 €
1680,00 €
2050,00 €

Osuszacze kondensacyjne serii AD6
[w stalowej obudowie i dużymi kołami]

AD 660
AD 680

1785,00 €
2100,00 €

Osuszacze kondensacyjne serii AD7
[w plastikowej obudowie i dużymi kołami]

AD 750
AD 750 - P
AD 780 - P

1835,00 €
2100,00 €
2415,00 €

Osuszacz kondensacyjny serii AD8
100 litrowy
[z wbudowaną pompką skroplin]

AD 810 - P

2940,00 €

Osuszacze serii WT
[do montażu na ścianie]

WT 230
WT 240
WT 250
WT 280

1890,00 €
2100,00 €
2310,00 €
2730,00 €

[akcesoria dostępne na zapytanie]
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Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w EURO i mogą ulec zmianie.
Przelicznik wg kursu średniego NBP. Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.
Niniejsza oferta handlowa nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów
prawnych i nie przedstawia stanów magazynowych.
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Wydanie 1 (2018)
*KLIMA-THERM zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian.

