
NABÍDKA  
KLIMATIZAČNÍCH 
ZAŘÍZENÍ

A pokud léto nevyjde podle Vašich představ nezoufejte. Klimatizace Vás 
zahřeje, a přitom ušetří až 63 % Vašich nákladů. V chladných měsících je 
můžete využít také jako efektivní vytápění. 
Všechny námi dodávané moderní klimatizace fungují souběžně jako tepelná 
čerpadla s úsporou až 63 % nákladů v porovnání s přímotopem.

S NADCHÁZEJÍCÍM TEPLÝM OBDOBÍM SI VÁM  
DOVOLUJEME NABÍDNOUT KVALITNÍ KLIMATIZACI 
DO KANCELÁŘÍ A MENŠÍCH PROSTOR, A TO VČETNĚ 
CERTIFIKOVANÉ MONTÁŽE.



VIVAX R design
možnost ovládat chytrým  
telefonem

včetně bio-baktericidního  
filtru a ionizátoru  
vzduchu

IONIZÁTOR VZDUCHU

Ionizátory vzduchu pomáhají alergikům  
a astmatikům ke zlepšení kvality života  
a kvalitnějšímu dýchání.

Umělá ionizace vzduchu pročisťuje ovzduší 
od mikročástic pylu a alergenů, odstraňuje 
mikročástice prachu, hubí bakterie, ale pomáhá 

odstranit nepříjemný zápach (cigaretový kouř, 
zvířecí pachy apod.).

K čistění vzduchu dochází tak, že částice 
prašného aerosolu dostávají ionizací vzduchu 
elektrický náboj a jsou přitahované na opačně 
nabité sběrné desky – kolektory, které jsou 
umístěny uvnitř zařízení.

VIVAX Q design
výkonná klimatizace
antibakteriální HEPA filtry

Tento filtr je vyroben z čistícího materiálu  
s vynikající sterilizací a schopností zachytávat 
prach. Když vzduch proudí přes filtr, prach  
a bakterie se usazují na povrchu filtru, který  
je bio-baktericidní. Účinnost zachycení bakterií 
Escherichia coli a Staphylococcus aureus je  
vyšší než 95 %.



ZVOLEN

 cz: +420 733 690 207 

 sk: +421 911 705 276

ALGECO s.r.o.
www.algeco.cz

CZ PRAHA - VELKÝ TÝNEC - OSTRAVA - SPYTIHNĚV - STARÉ MĚSTO
SK TRNAVA - ZVOLEN - PREŠOV

výhody klimatizací VIVAX

• energetická třída A++, A+

• chladivo R32

• vysoká účinnost

• vlastní diagnóza

• ochranný kryt ventilu

• standby provoz 1W

• prachový filtr

• cold Catalyst Filter

• samočisticí systém

• 2-way vypouštění

• digitální displej

• moderní design

VIVAX MOBILNÍ  
KLIMATIZACE
mobilní praktické řešení
verze 2,6 KW
verze 3,5 KW
možno využít pro chlazení i topení


