
Aktywna kaseta

Do sklepu, restauracji, klubu fitness, salonu piękności

Skorzystaj z e-sklepu Daikin, 
kup promocyjny zestaw serii ACTIVE* 
i zyskaj do 1000 zł

Mamy rozwiązanie na każdą pogodę

PROMOCJA

Sprawdź dokładne ceny z naszej oferty w E-SKLEPIE 

– hasło promocji AKTYWNA KASETA



Zgarnij Voucher o wartości 1250 pln 
Za każde wydanie 25 000 zł w ramach akcji “Aktywna kaseta” otrzymasz 
voucher na zakupy kompletnych zestawów urządzeń serii ALFA (RZAG):
w wielkości od 71 do 140  z dowolną kombinacją jednostek wewnętrznych.
  
              
                     Voucher do wykorzystania w okresie od 01.10.2019 do 31.12.2019.

• promocja dla firm instalacyjnych
• dotyczy wybranych modeli objętych ofertą zgodnie z zestawieniem
• czas obowiązywania oferty : od 15.07.2019  do 15.09.2019
• dostawa zamówionych urządzeń : do 30.09.2019
• promocja nie łączy się z innymi promocjami 

Wyjątkowa oferta na sezon 

Do zastosowania dostępnych jest aż 7 zestawów 
w czterech wielkościach, które zapewniają użytkownikom:

*Tylko teraz przy zakupie w e-sklepie  kompletnego zestawu klimatyzatora 
kasetonowego z agregatem serii ACTIVE zyskujesz wyjątkowy rabat.

Możesz zaoszczędzić  od 500 do ponad 1000 zł 
w zależności od modelu. 

KOMPLET  7 kW  już od   4 350 pln  netto* (bez akcesoriów)
*cena zakupu netto po rabatach 
(Podana cena nie stanowi wiążącej oferty handlowej. Szczegółowe ceny dostępne w e-sklepie uwzględniające standardowy rabat handlowy.)

7kW 10 kW 12 kW 14kW

Komplet

ARXM71N9 AZAS100MY1 AZAS125MY1 AZAS140MY1

FCAG71B FCAG100B FCAG125B FCAG140B

Przykładowe akcesoria

BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E BYCQ140E

BRC1H519W7 BRC1H519W7 BRC1H519W7 BRC1H519W7

Voucher

• Wysoka efektywność: 
 - etykiety energetyczne do A+ (chłodzenie)/ A (ogrzewanie) 
 - sprężarka oferuje znaczną poprawę w zakresie sprawności 

• Obwodowy nawiew powietrza 360°  

• Bardzo kompaktowe i łatwe w instalacji jednostki zewnętrzne 

• Wymiana istniejących systemów bez konieczności wymiany orurowania  

• Gwarantowana praca w trybie ogrzewania do -15°C  i chłodzenia do -5°C 

• Gwarancja niezawodnego chłodzenia,dzięki płytce drukowanej chłodzonej gazem, 
ponieważ nie wpływa na nie temperatura otoczenia 

• Maksymalna długośc orurowania 30 m  

• Wyłącznie do układów pojedynczych 

Indywidualne 
sterowanie klapą 
nawiewu

Zapobieganie 
przeciągom

Filtr z funkcją 
automatycznego 
czyszczenia

Praca podczas 
nieobecności

Czujnik obecności 
i podłogowy

Zestawienie:

Biały BYCQ140E
Biały stylowy panel

BRC1H519W7 Biały BYCQ140EB
Czarny stylowy panel

Dane techniczne www.daikin.plNowa kaseta obwodowa 
z panelem dekoracyjnym

kliknij tutaj kliknij tutajkliknij tutaj


