TRÁPI AJ VÁS, ŽE...
 ...ste investovali do klimatizácie a zamestnanci ju nevyužívajú alebo vypínajú?
 ...na nich fúka zo stropu ochladený vzduch a je im to nepríjemné?
 ...studený vzduch z klimatizácie prúdi nerovnomerne po priestore kancelárie?
 ...Vašim zamestnancom hrozí prievan alebo prechladnutie?
 ...v kancelárii je stále nepríjemná horúčava?

VYVINULI SME DIFÚZOR – DOPLNOK PRE STROPNÉ KLIMATIZÁCIE
Z Š
 peciálna forma difúzora rovnomerne rozptyľuje chladný vzduch
z klimatizácie s ohriatym vzduchom pod stropom
Z Ochladzovanie je preto pozvoľné a pocitovo príjemné

VÝHODY
L Vhodné pre všetky bežné
typy stropnej klimatizácie
L Rýchla a bezskrutková montáž
— pripevní sa na Vašu stávajúcu
stropnú klimatizačnú jednotku
L Absolútna bezpečnosť a
bezúdržbová prevádzka

L „ECO–FRIENDLY“
(difúzor neobsahuje
žiadne plasty)
L Energetická úspora
L Moderný a elegantný dizajn
L Doživotná záruka

NAŠI ZÁKAZNÍCI
„Difúzory nám vyriešili problém tepelnej nepohody ľudí na pracovisku. Najmä v okolí klimatizačnej jednotky sa zefektívnilo zmiešavanie chladného vzduchu. Zlepšila sa tým subjektívna tepelná pohoda ľudí.
Difúzory splnili naše požiadavky.
Profesionálna úroveň personálu firmy a zákaznícky orientovaný prístup. Odporúčam.“

—

Patrik Gluch
Head of Maintanance
Hella Slovakia Signal-Lighting s.r.o.

„Stropne klimatizačne jednotky fúkajú studený
vzduch pri klimatizovaní smerom dolu i keď
je možné nastaviť lamely klimatizácie. Ak sa
stropná jednotka nachádza v blízkosti stolov
(kancelária, zasadačka...), kde sedia ľudia, na
ktorých tento studený vzduch fúka a spôsobuje nepríjemný pocit chladu.

„V open-office boli ľudia sediaci pod klimatizáciou
počas sezóny dlhodobo ofukovaní s následnými
zdravotnými problémami. Keďže difúzor tento prúd
chladného vzduchu rozptyľuje, dlhodobý problém sa
vyriešil.
Ľudia z kancelárie hodnotia tieto difúzory veľmi pozitívne, pretože napriek jednoduchosti je toto zariadenie
naozaj účinné.

Difúzor, ktorý je pripevnený-nasadený na jednotke zabraňuje priamemu padaniu – fúkaniu
vzduchu na ľudí, pričom pocit chladenia je
príjemnejší.

Rozptyľuje prúd vzduchu, ktorý ochladzuje miestnosť.
Je tichý, nenápadný. Rýchla a jednoduchá montáž.
Trefná spolupráca s personálom a rýchle konanie.
Dokázali ste nám vyriešiť dlhotrvajúci problém. V
mene mnohých kolegov ďakujem za spoluprácu“

V našej firme je na každej takejto klimatizácii
nasadený difúzor. Taktiež oceňujem jednoduchú montáž nasadením, nápaditosť a rôzne
možné varianty realizácie na zákazku.“

—

—

Martin Remper
Teamleader R&D
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.

Dušan Závodný
Maintenance/Building
Reutter SK s.r.o.

UŽ VÁM KVÔ LI PRI EVA NU NEM USI A VYP ÍNAŤ KOL

EGOVIA KLIM ATI ZÁC IU

OB JE DN AJ TE VO PR ED • LE TO MÁ BY Ť HO RÚ CE

Cena už od 118€ / kus*
*N
 a cenu má vplyv veľkosť a typ klimatizácie
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 +421(0) 903 466825




www.ironest.com

