ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ ΚΑΙ AIR COOLER ΑΠΟ TΗΝ ARGO
ΤΥΠΟΣ

ΤΙΜΗ (€)

FANNY white / black
34
FANNY white / black PLUS ( με ορθοστάτη )
40
• Ψηφιακός πίνακας χειρισμού
• Τηλεχειριστήριο
• Τρεις ταχύτητες
• Τρεις διαθέσιμες λειτουργίες ( Normal , Natural , Sleep )
• Προγραμματιζόμενη λειτουργία ( από 0,5 έως 7,5 ώρες)
• Επιτραπέζιοι ή Επιδαπέδιοι ( Fanny Plus )

ΤΥΠΟΣ

FANNY WHITE

FANNY BLACK PLUS

FANNY TOWER

AIRCOOLER POLIFEMO
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΙΜΗ (€)
3
20,81 m / m
165
Το POLIFEMO δροσίζει φυσικά
χάρη στη τεχνολογία εξάτμισης
που χρησιμοποιεί ενώ καθαρίζει
τον αέρα μέσω ενός συστήματος
διπλού φιλτραρίσματος.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
• Τηλεχειριστήριο
• Τρεις λειτουργίες
(Normal, Natural, Sleep)
• Τρεις ταχύτητες
• Προγραμματιζόμενη
λειτουργία ( 0.5 έως 7,5 h )
•Ψηφιακές ενδείξεις
•Λειτουργεί και σαν κοινός
ανεμιστήρας
•Διαστάσεις : 890/408/282
•Βάρος : 7 kg.

ΤΙΜΗ (€)

FANNY TOWER
78
• Ψηφιακός πίνακας χειρισμού
• Τηλεχειριστήριο
• Τρεις ταχύτητες
• Τρεις διαθέσιμες λειτουργίες ( Normal , Natural , Sleep )
• Προγραμματιζόμενη λειτουργία ( από 1 έως 12 ώρες)
• Περιστροφή 80 ο
• Εξαιρετικό design

AIRCOOLER POLIFEMO BREEZE
ΑΠΟΔΟΣΗ
ΤΙΜΗ (€)
3
53,1 m / m
150
Το POLIFEMO BREEZE μέσω της
υδρονέφωσης μετατρέπει το νερό
σε σταγονίδια που εξατμίζονται
μειώνοντας τη θερμοκρασία στον
περιβάλλοντα χώρο.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ :
• Τηλεχειριστήριο
• Τρεις ταχύτητες
• Προγραμματιζόμενη λειτουργία
από 1 έως 9 ώρες.
• Ψηφιακές ενδείξεις
•Λειτουργεί και σαν κοινός
ανεμιστήρας
• Διαστάσεις: 792 /252/395
•Βάρος : 6 kg.

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση
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ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΤΕΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

IPX4

Εντομοαπωθητική συσκευή εξωτερικών χώρων με ιδιαίτερα κομψό
σχεδιασμό. Η Molosso είναι ανοιχτή και από τις τέσσερεις πλευρές και
έχει 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
60 €

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

Ευέλικτη εντομοαπωθητική
συσκευή εσωτερικών χώρων
που σας εξασφαλίζει άνετο
ύπνο χάρη στην αθόρυβη
λειτουργία της και την υψηλή
απόδοσή της. Ο ανεμιστήρας
αναρρόφησης και η λάμπα UV
κάνουν τη συσκευή πολύ
αποτελεσματική ενώ η
κατανάλωσή της κυμαίνεται
στα 7 W .

ΤΥΠΟΣ
BARBASTELLO

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΛΥΨΗ
22 X 20 X 8 cm
50 m2

ΤΙΜΗ
25 €

ΚΑΛΥΨΗ
30 m2
50 m2

ΤΙΜΗ
30 €
32 €

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

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση
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ΤΙΜΗ
40 €

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ - ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΑΦΥΓΡΑΝΤΕΣ
ΤΥΠΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ

ΤΙΜΗ
200 €

NARCISO 12

10 lt/day
12 lt/day

NARCISO 16

16 lt/day

300 €

NARCISO 20

20 lt/day

400 €

NARCISO 24

24 lt/day

450 €

ECODRY PRO 30

30 lt/day

500 €

ECODRY PRO 50

50 lt/day

580 €

NARCISO BABY

250 €

IONIΣTEΣ - KAΘΑΡΙΣΤΕΣ ΑΕΡΑ
JONIO EASY

10 m3/h

80 €

JONIO DESIGN

210 m3/h

130 €

JONIO PROFESSIONAL

210 m3/h

240 €

PURO

18 m3/h

60 €

ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Filter kit για JONIO easy

30 €

UV Lamp για JONIO easy

30 €

Filter για JONIO design

30 €

Profilter Kit για JONIO
professional

22 €

Hepa Filter για JONIO professional

36 €

UV Lamp Kit για JONIO
professional

68 €

Φίλτρο HEPA για HEPA SUPER

58 €

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.
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ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΧΟΝΔΡΙΚΗΣ

ΝΕΑ ΣΕΙΡΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ Χ2 DC INVERTER ΤΗΣ ARGO

ΤΥΠΟΣ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ Α ++

ΑΠΟΔΟΣΗ (Btu/h)
ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΤΙΜΗ (€)

X2I 27 H

9.200

–

9.550

580

X2I 35 H

12.000

–

13.650

625

X2I 52 H

18.000

–

19.800

1.026

X2I 64 H

22.000

–

24.000

1.226

Η νέα σειρά κλιματιστικών X2 DC Inverter της ARGO ,
παρέχει άμεση και συνεχή άνεση με πολύ χαμηλή
κατανάλωση ενέργειας. Οι πιο σύγχρονες τεχνολογίες
συνδυάζονται για τη χαμηλή κατανάλωση στη λειτουργία
αιχμής και για τη βέλτιστη λειτουργία σε χαμηλές
θερμοκρασίες διατηρώντας τα επίπεδα θορύβου πολύ
χαμηλά.
 Ενεργειακή κλάση Α ++
 Ομαλό ξεκίνημα , πολύ χαμηλή κατανάλωση
ρεύματος κατά την εκκίνηση .
 Αυτοκαθαριζόμενο στοιχείο.
 Ευφυές σύστημα απόψυξης.
 4 Ταχύτητες ανεμιστήρα.
 Αθόρυβη λειτουργία .
 Δυνατότητα προσαρμογής της ροής του αέρα.
 Λειτουργίες : TURBO , SLEEP ΚΑΙ MEMORY

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%.
Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση.
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ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO
ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ DADOS
ΑΠΟΔΟΣΗ (Btu/h)
ΤΥΠΟΣ
ΨΥΞΗ - ΘΕΡΜΑΝΣΗ
DADOS 9 PLUS
9.000
9.000
DADOS 13 PLUS
13.000
13.000
DADOS XL
13.000
13.000

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α ++

ΤΙΜΗ (€)
416
478
596

Μοναδικού σχεδιασμού φορητό κλιματιστικό ,
ενεργειακής κλάσης : Α ++ , που ταιριάζει σε κάθε χώρο.
Ιδιαίτερα εργονομική κατασκευή που επιτρέπει με απλές κινήσεις
την πρόσβαση στα φίλτρα και την εξαγωγή τους για καθαρισμό.
Όλα τα μοντέλα διαθέτουν λειτουργία θέρμανσης απλά
στρέφοντας τη συσκευή 180ο και επιλέγοντας την αντίστοιχη
λειτουργία στο τηλεχειριστήριο.
•Στο μοντέλο XL συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο αφής για τα
υπόλοιπα μοντέλα διατίθεται ως αξεσουάρ.
• Διαστάσεις : 540x500x500 mm

.

ΤΥΠΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ (Btu/h)

ΤΙΜΗ (€)

EXTREME 9 (Λευκό ή Μαύρο)
EXTREME 11 ( Λευκό)
EXTREME XL ( Μαύρο)

9.000
11.000
13.000

380
408
620

Νέα σειρά φορητών κλιματιστικών από την ARGO με ιδιαίτερο design
Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά πρότυπα για την
προστασία του περιβάλλοντος . Το μοντέλο XL διαθέτει και λειτουργία
θέρμανσης ενώ όλα τα μοντέλα λειτουργούν και σαν αφυγραντές .
Επιπρόσθετα το μοντέλο XL διαθέτει τη δυνατότητα αναπαραγωγής
μουσικής ( μέσω Bluetooth ή καλωδίου ) από κινητά τηλέφωνα ή MP3
players και χρησιμοποιείται και για τη φόρτιση των συσκευών σας. Το
EXTREME XL τέλος , διαθέτει φωτισμό LED στις πλαϊνές πλευρές του
για τη δημιουργία χαλαρωτικής ατμόσφαιρας με εναλλασσόμενα
χρώματα μόνο με το πάτημα ενός κουμπιού.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΛΑΣΗΣ Α ++

•Στο μοντέλο XL συμπεριλαμβάνεται τηλεχειριστήριο αφής για τα
υπόλοιπα μοντέλα διατίθεται ως αξεσουάρ.
• Το μοντέλο XL μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για στέγνωμα ρούχων
• Διαστάσεις : 725x505x310 mm

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση
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ΦΟΡΗΤΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ARGO
ΦΟΡΗΤΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ULTRA
ΤΥΠΟΣ
ΑΠΟΔΟΣΗ ( Btu / h )
ΤΙΜΗ (€)
ULTRA
12.000
796
Φορητό κλιματιστικό μοναδικού design που ταιριάζει σε
κάθε χώρο. Είναι κατάλληλο για την τοποθέτηση
διακοσμητικών ή άλλων αντικειμένων ενώ συγχρόνως
λειτουργεί ως κλιματιστικό. Είναι εντελώς αθόρυβο και το
κάλυμμά του είναι από ανοδιωμένο αλουμίνιο.
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ
• Πολυλειτουργικό τηλεχειριστήριο με οθόνη LCD
• Προγραμματιζόμενη λειτουργία ( 24 ώρες )
• Λειτουργεί και σαν αφυγραντής
• Κατασκευασμένα σύμφωνα με τα νέα Ευρωπαϊκά
πρότυπα για την προστασία του περιβάλλοντος
•Εύκολη μετακίνηση χάρις στις αναδιπλούμενες ρόδες
• Διαστάσεις : 750x440x373

XFETTO ΔΑΠΕΔΟΥ – ΤΟΙΧΟΥ ΧΩΡΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ
ΤΥΠΟΣ

ΑΠΟΔΟΣΗ (Watt)
2450
2350 / 2250
2830
2950
ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Μονάδα σύνδεσης ζεστού νερού
Σετ ποδιών

ARGO Xfetto 245 C
ARGO Xfetto 235 H
ARGO Xfetto 245 SC H2O
ARGO Xfetto 235 HP H2O

ΤΙΜΗ(€)
1.090
1.110
1.090
1.110
240
40

Λειτουργεί όλες τις εποχές , το χειμώνα με σύνδεση στο
boiler λειτουργεί σαν fan coil, το καλοκαίρι γίνεται
κλιματιστικό, στο ενδιάμεσο διάστημα λειτουργεί σαν
αφυγραντήρας . Δεν έχει εξωτερικό μηχάνημα και η
τοποθέτησή του είναι εύκολη στη θέση ενός σώματος
καλοριφέρ. Ανήκει στην Α’ ενεργειακή κλάση και διαθέτει
ασύρματο χειριστήριο .

Οι παραπάνω τιμές επιβαρύνονται με ΦΠΑ 23%. Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής τιμών – στοιχείων χωρίς προειδοποίηση
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