ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

IPX4

Εντομοαπωθητική συσκευή εξωτερικών χώρων με ιδιαίτερα κομψό
σχεδιασμό. Με άνοιγμα και από τις τέσσερεις πλευρές και τοποθετημένες τις
λάμπες UV σε θέση που να εξασφαλίζεται η μέγιστη αποδοτικότητα
προσέλκυσης. Δεν περιέχει χημικά ή επικίνδυνα αέρια και η κατανάλωσή της
είναι ιδιαίτερα χαμηλή (21W). Έχει τη δυνατότητα επιδαπέδιας ή επίτοιχης
τοποθέτησης και είναι ασφαλής σε ρίψη νερού.

ΤΥΠΟΣ
MOLOSSO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
26 X 34 X 13.5 cm

ΚΑΛΥΨΗ
50 m2

ΤΙΜΗ
65 €

Εντομοαπωθητικές συσκευές εσωτερικών χώρων με κατασκευή από
αλουμίνιο και βαφή που δεν χαράσσεται. Ιδιαίτερα ευέλικτες αφού
τοποθετούνται είτε στο δάπεδο είτε στον τοίχο . Είναι εξοπλισμένες
με δύο λάμπες UV και δεν περιέχουν χημικά ή επικίνδυνα αέρια. Οι
συσκευές διαθέτουν αφαιρούμενο δίσκο συλλογής για εύκολο
καθαρισμό . Η κατανάλωσή τους κυμαίνεται σε πολύ χαμηλά
επίπεδα : 21 W ( Vespertillio ) / 26 W ( Nottola ).

ΤΥΠΟΣ
NOTTOLA
VESPERTILIO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
26.6 X 27.5 X 9.5 cm
26.6 X 34.7 X 9.5 cm

Εντομοαπωθητική συσκευή
εσωτερικών χώρων που
εξασφαλίζει άνεση χάρη στην
αθόρυβη λειτουργία της και την
υψηλή απόδοσή της. Με
ανεμιστήρα αναρρόφησης και
λάμπα UV και κατανάλωσή που
κυμαίνεται στα 7 W .

ΤΥΠΟΣ
BARBASTELLO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ
22 X 20 X 8 cm
50 m2

ΤΙΜΗ
28 €

ΚΑΛΥΨΗ
30 m2
50 m2

ΤΙΜΗ
33 €
37 €

Εντομοαπωθητική συσκευή που
λειτουργεί και σαν λάμπα
ασφαλείας με επαναφορτιζόμενη
μπαταρία . Η συσκευή διαθέτει
λάμπα UV και κατανάλωσή της
κυμαίνεται στα 7 W . Δεν περιέχει
χημικά ή επικίνδυνα αέρια και
διατίθεται με μετασχηματιστή 12 V.

ΤΥΠΟΣ
SEROTINO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
22 X 20.5 X 8 cm

ΚΑΛΥΨΗ
100 m2

ΤΙΜΗ
47 €

Εντομοαπωθητική συσκευή εσωτερικών χώρων που εξασφαλίζει άνεση χάρη στην αθόρυβη
λειτουργία της και την υψηλή απόδοσή της. Με ανεμιστήρα αναρρόφησης και λάμπα UV
και κατανάλωσή που κυμαίνεται στα 2 W. Διαθέτει αισθητήρα φωτός για να ανάβει και να
σβήνει αυτόματα και χρησιμοποιείται και σας φως νυκτός για παιδικά δωμάτια.

ΤΥΠΟΣ
BASETTINO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ
13 x 9 x 11 cm

ΚΑΛΥΨΗ
20 m2

ΤΙΜΗ
19,90 €

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση
ΙΙΘΩΜΗΣ 6 – 15231 ΧΑΛΑΝΔΡΙ
ΤΗΛ. : 210-6715510, 211-7007269, 211-7007270 FAX : 210-6542877
www.ecofer.gr , www.argoclima.gr, www.elnur.gr , www.technibel-heatpumps.com, www.climastar.gr
www.smartsol.gr, www.pool-heatpumps.com, www.poolcovers.gr, www.poolcare-ecofer.gr
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