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ESTETIKA

KOMFORT INTELIGENCIA EKOLÓGIAZDRAVIE

 
 

  

Zdravie - Najvyššia kvalita vzduchu vo vašom prostredí.
Systém filtrácie vzduchu používaný v klimatizáciách 
Q-Smart Premium, zaručuje 99% zdravý a čistý vzduch.

Sterilizácia UV
       UV
Sterilizácia

       Antibakteriálny
       filter

       Filter
     PM 2,5

 Filter z
vysokou
hustotou

Samočistenie      57°C
Sterilizácia

Prúdenie vzduchu 4D

Vnútorná vzduchová žalúzia sa pohybuje automaticky 
vo vertikálnej aj horizontálnej rovine, 
a vďaka tomu je klimatizovaný 
vzduch rovnomerne 
distribuovaný do priestoru 
na všetky smery.

Stabilný a vysoký výkon v
extrémnych teplotách
Úplne nová a vylepšená konštrukcia klimatizácie 
garantuje efektívnu a energeticky úspornú prácu 
aj v extrémnych podmienkach -25°C  až +60°C 

SPOĽAHLIVOSŤEFEKTÍVNOSŤKVALITA

0915 25 35 45 // 0907 04 40 80
klima@klimapreteba.sk
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Inteligentné rozmrazovanie
Efektívna prevádzka v režime vykurovania

Inteligentná funkcia kontroly teploty 
umožňuje presné doladenie teploty 

v miestnosti.

Aerodinamická žalúzia Filter z vysokou hustotou
a UV lampa

Komfortné prúdenie vzduchu zasahujúceho
do každého rohu miestnosti - 15 metrov.

IFEEL

Filter s vysokou hustotou sa dá ľahko rozobrať 
a vyčistiť pod tečúcou vodou, čo umožňuje 
zachovanie vysokej účinnosti zariadenia. 
Účinná UV lampa odstraňuje nepríjemné pachy 
a škodlivé látky zo vzduchu. Takže vzduch v 
miestnosti bude stále v najvyššej kvalite.

Sterilizácia pri 57°C 
Výmenník tepla udržiava vysokú teplotu 
na úrovni 57°C počas primeraného času tak, 
aby zabezpečil najlepší sterilizačný účinok.

     Kondenzácia
vnútornej jednotky

     Zamrazenie
vonkajšej jednotky

Zamrazenie Rozmrazenie

Rozmrazenie

vysoká teplota
sterilizácia

0915 25 35 45 // 0907 04 40 80
klima@klimapreteba.sk
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V kľude v zime cestujte
Udržiavanie konštantnej teploty +8°C 
v režime vykurovania zabraňuje 
zamrznutiu miestnosti. 

Spoľahlivo pracuje aj pri 
nestabilnom napätí!

Režim odvlhčovania

Klimatizácia znižuje úroveň vlhkosti 
v miestnosti na optimálnu hodnotu 
a zabraňuje tvorbe baktérií a plesní.

Prevencia proti studenému 
vzduchu - funkcia Anti-Cold Air
Po zapnutí režimu kúrenie ventilátor 
vnútornej jednotky začne pracovať na 
najnižších otáčkach, aby zamedzil návevu 
studeného vzduchu.

Vyhrievaná vanička kondenzu

Špirála v kondenznej vaničke vonkajšej 
klimatizačnej jednotky zabraňuje usadzovaniu 
sa nadmerného množstva ľadu v agregáte. 

Vďaka tomu bude agregát fungovať správne 
aj vo veľmi nepriaznivých podmienkach.

CENNÍK 2022

NOVÝ ROZMER KVALITY
0915 25 35 45 // 0907 04 40 80

klima@klimapreteba.sk
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Komfort

Nočný režim

Vysoký stupeň pohodlia
počas nočného odpočinku

Hlasové ovládanie

Inteligentná spotreba energie
Používatelia môžu nastaviť 
očakávanú spotrebu energie 
v aplikácii, čím si klimatizácia 
automaticky upraví spotrebu 
energie na optimálne udržanie 
výkonu chladenie alebo 
vykurovania.

WiFi 2.0
Vstavaný Wi-Fi modul umožňuje ovládať 
prácu klimatizácie zo smartfónu, tabletu 
alebo počítača pripojeného k internetu 
odkiaľkoľvek na svete.

Zapni alebo vypni klimatizáciu
nech si kdekoľvek na svete!

Kompresor najvyššej kvality
Vylepšený kompresor pracujúci pri ultra vysokej 
frekvencii. 
Nízkonapäťové rýchle štartovanie, stabilná, efektívna 
a energeticky úsporná práca.

Úspora energie, účinnosť     5%

Vysoká spoľahlivosť, 
 životnosť až  20 rokov

Zníženie hluku     3db

Vďaka aplikácii Google Home
alebo Alexa môžeš 
pohodlne ovládať klimatizáciu.

0915 25 35 45 // 0907 04 40 80
klima@klimapreteba.sk



Nová dimenzia kvality

R32
       

 

Seria F2H

Typ L

-20oC

Diaľkový
infra ovládač WiFi modul

   Štandartná výbava

Hydrofilný
    hliník

Chladiaci / vykurovací výkon

Cena za komplet cena bez Dph

Model

Funkcie klimatizácie

- Ionizátor
- SUPER tichý chod
- Wifi + aplikácia v češtine
- vertikálne aj horizontálne lamely
    ovládané elektronicky

TurboInvertorová
technológia

Chladivo R32 Zabudovaný
 Wifi modul

AUTO reštart

LED displej

Antikorózne
  materiály

Super EMC  Podsvietený
Infra ovládač

Anti-Cold-AirFunkcia
 I FEEL

Obmedzenie
tvorby plesní

Obojstranný
    odvod 
  kondenzu

   24  h 
časovač

Chladenie Kúrenie Bezproblémové 
       kúrenie 
      pri -20°C

Anitibakteriálny
         filter

   Vertikálny
pohyb žalúzií

Ionizátor 

Odvlhčovanie

Rýchle kúrenie
  aj chladenie

Samočistenie Nočný režim    Inteligentné
rozmrazovanie

Horizontálny
pohyb žalúzií

      4D
distribúcia
  vzduchu

     AUTO
diagnostika

Pohotovostný 
  režim 0,3W

OdvlhčovanieVentilátor Automatický
      režim

   Štrukturovaný
            filter

NOVINKA

LED displejIonizátor 

R32 Chladenie Kúrenie

 4 roky
 záruka

 Voliteľné
vzduchové
      filtre

Špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.

CENNÍK 2022

531 € 574 € 808 € 1 021  €

08
0915 25 35 45 // 0907 04 40 80
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Q-Smart

Typ L

R32

-20oC

WiFi modul
        2.0

09 

Funkcie klimatizácie

- Ionizátor
- kvalitnejšie plasty
- Wifi + aplikácia v češtine
- NOVÁ, tichšia vonkajšia jednotka
- vertikálne aj horizontálne lamely
    ovládané elektronicky

NOVINKA

Chladiaci / vykurovací výkon

Cena za komplet cena bez Dph

Model

       
 

TurboInvertorová
technológia

Chladivo R32 Zabudovaný
 Wifi modul

AUTO reštart    24  h 
časovač

Anitibakteriálny
         filter

Rýchle kúrenie
  aj chladenie

Samočistenie Nočný režim    Inteligentné
rozmrazovanie

   Štrukturovaný
          filter

Hydrofilný
    hliník

LED displej Anti-Cold-AirFunkcia
 I FEEL

Obmedzenie
tvorby plesní

Obojstranný
    odvod 
  kondenzu

   Vertikálny
pohyb žalúzií

Ionizátor Horizontálny
pohyb žalúzií

      4D
distribúcia
  vzduchu

     AUTO
diagnostika

Pohotovostný 
  režim 0,3W

 Podsvietený
Infra ovládač

Chladenie Kúrenie Bezproblémové 
       kúrenie 
      pri -20°C

Odvlhčovanie OdvlhčovanieVentilátor Automatický
      režim

R32 Chladenie Kúrenie

 4 roky
 záruka

Antikorózne
  materiály

Super EMC  Voliťeľné
vzduchové 
      filtre

   Štandartná výbava

Diaľkový
infra ovládač

Špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.

574 € 616 € 851 € 1 064 €

0915 25 35 45 // 0907 04 40 80
klima@klimapreteba.sk
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R32

 
 

Seria HE

Typ T

-20oC

Anitibakteriálny
        filter

R32 Chladenie Kúrenie

 4 roky
 záruka

TurboInvertorová
technológia

Chladivo R32 Zabudovaný
 Wifi modul

AUTO reštart    24  h 
časovač

Samočistenie Nočný režim    Inteligentné
rozmrazovanie

   Štrukturovaný
           filter

     AUTO
diagnostika

  Filter
PM 2,5

Super EMCLED displej Anti-Cold-AirFunkcia
 I FEEL

Obmedzenie
tvorby plesní

Obojstranný
    odvod 
  kondenzu

Ionizátor Pohotovostný 
  režim 0,3W

Hydrofilný
    hliník

Pozlátené
   lamely 

Pozlátené
   lamely

Antikorózne
  materiály

   Vertikálny
pohyb žalúzií

Horizontálny
pohyb žalúzií

      4D
distribúcia
  vzduchu

 Podsvietený
Infra ovládač

Chladenie Kúrenie Bezproblémové 
       kúrenie 
      pri -20°C

OdvlhčovanieVentilátor Automatický
      režim

ECO režim

 Voliťeľné
vzduchové 
      filtre

- Ionizátor  
- luxusný dizajn vnútornej jednotky
- pozlátené lamely výmenníka
- vertikálne aj horizontálne lamely
    ovládané elektronicky

Chladiaci / vykurovací výkon

Cena za komplet cena bez Dph

Model

   Štandartná výbava

Diaľkový
infra ovládač

WiFi modul
        2.0

0915 25 35 45 // 0907 04 40 80
klima@klimapreteba.sk

Špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.

638 € 723 € 1 128 € 1 213 €
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Sterilizácia
       UV

   Štandartná výbava

Diaľkový
infra ovládač

AUX-09/12/18/24QP

Sterilizácia 
57˚C

AUX-09QP AUX-12QP AUX-18QP  AUX-24QP

Chladiaci / vykurovací výkon [kW] 2,7 / 3,0 3,5 / 3,8 5,4 / 5,6 6,7 / 7,2

Cena za komplet

Funkcie klimatizácie

NOVINKA    Ideálna
na kúrenie

Seria QP

Q-Smart Premium

cena bez Dph

R32

R32 Chladenie Kúrenie

 4 roky
 záruka

    24h 
časovač

TurboAUTO reštartZabudovaný
 Wifi modul

Anitibakteriálny
         filter

  Filter
PM 2,5

  Filter
vysokej 
hustoty

SamočistenieInvertorová
technológia

Chladivo R32

-25°C

Model

Anti-Cold-AirFunkcia
 I FEEL

Obojstranný
    odvod 
  kondenzu

Hydrofilný
    hliník

Vyhrievaná 
   vanička
  agregátu

Pozlátené 
   lamely

Pozlátené 
   lamely

LED displej   Inteligentné
rozmrazovanie

Nočný režim     AUTO
diagnostika

Obmedzenie
tvorby plesní

Kúrenie

Super EMCAutomatický
      režim

OdvlhčovanieVentilátor

 Podsvietený
Infra ovládač

Antikorózne
  materiály

       Ľahká a 
rýchla inštalácia

      4D
distribúcia
  vzduchu

 Horizontálny
pohyb žalúzií

   Vertikálny
pohyb žalúzií

 ECO
režim

Pohotovostný 
  režim 0,3W

Chladenie

 Voliteľné
vzduchové
      filtre

Temperovanie
         8°C

Bezproblémové 
     kúrenie pri
        -25 °C

- UV lampa
- SUPER tichý chod
- Wifi + aplikácia v češtine
- vyhrievaná vanička kondenzu
- vertikálne aj horizontálne lamely
    ovládané elektronicky

WiFi modul
        2.0

Špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.

659 € 723 € 1 043 € 1 277 €

110915 25 35 45 // 0907 04 40 80
klima@klimapreteba.sk Nová dimenzia kvality
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Q-Smart Premium Grey
Seria QB

Diaľkový
infra ovládač

   Štandartná výbava

Chladiaci / vykurovací výkon

Cena za komplet cena bez Dph

Model

WiFi modul
        2.0

Funkcie klimatizácie

R32

R32 Chladenie Kúrenie

 4 roky
 záruka

-25°C

NOVINKAna kúrenie
Ideálna

Sterilizácia
       UV 57˚C

    24h 
časovač

TurboAUTO reštartZabudovaný
 Wifi modul

Anitibakteriálny
         filter

  Filter
PM 2,5

  Fiter
vysokej 
hustoty

SamočistenieInvertorová
technológia

Chladivo R32

Anti-Cold-AirFunkcia
 I FEEL

Obojstranný
    odvod 
  kondenzu

Hydrofilný
    hliník

Vyhrievaná 
   vanička
  agregátu

Pozlátené 
   lamely

Pozlátené 
   lamely

LED displej   Inteligentné
rozmrazovanie

Nočný režim     AUTO
diagnostika

Obmedzenie
tvorby plesní

Kúrenie Podsvietený
Infra ovládač

Antikorózne
  materiály

      Ľahká a 
rýchla inštalácia

      4D
distribúcia
  vzduchu

Horizontálny
pohyb žalúzií

   Vertikálny
pohyb žalúzií

 ECO
režim

Pohotovostný 
  režim 0,3W

Chladenie Temperovanie
         8°C

Bezproblémové 
     kúrenie pri
        -25°C

Super EMCAutomatický
      režim

OdvlhčovanieVentilátor  Voliteľné
vzduchové
      filtre

- UV lampa
- SUPER tichý chod
- Wifi + aplikácia v češtine
- vyhrievaná vanička kondenzu
- vertikálne aj horizontálne lamely
    ovládané elektronicky

Sterilizácia 

Špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
Klimatizačné zariadenia obsahujú fluórované skleníkové plyny R32.

680 € 787 € 1 064 € 1 363 €

120915 25 35 45 // 0907 04 40 80
klima@klimapreteba.sk
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Lorem ipsum

Mobilná klimatizácia
Efektívne a komfortné
chladenie bez nutnosti
špeciálnej montáže

Prenosné klimatizácie AUX sa osvedčia všade tam, kde nie je 
možná inštalácia tradičnej splitovej klimatizácie. Nevyžadujú 
špecializovanú inštaláciu - teplý vzduch sa odvádza z 
miestnosti cez výfukové potrubie, ktoré je možné namontovať 
v okne alebo stene. Vyznačujú sa mobilitou - zariadenie je 
možné kedykoľvek jednoducho premiestniť alebo presunúť do 
inej miestnosti vďaka kolieskam namontovaným na základni 
krytu. Poskytujú efektívne chladenie pri zachovaní nízkej 
hladiny hluku.

130915 25 35 45 // 0907 04 40 80
klima@klimapreteba.sk
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Seria MI

Model

2,6 3,4

Mobilná klimatizácia

Chladiaci výkon

Cena za komplet cena bez Dph

24h
Časovač

Automatický
režim

OdvlhčovanieVentilátor ChladenieSignalizácia
špinavého

filtra

Vertikálny
pohyb žalúzií

  LED
displej

Podsvietený
infra ovládač

Invertorová
technológia

Chladivo R290 Nočný režim

Automatický pohyb vzduchovej
žalúzii AUTO Swing
- komfortné a efektívne
   chladenie*

S funkciou Auto Swing, pomocou dvojvrstvovej 
vzduchovej mriežky dokáže mobilná (prenosná) 
klimatizácia AUX automatickým pohybom hore a 
dole lepšie distribuovať ochladený vzduch v 
miestnosti a rýchlejšie dosiahnuť nastavenú 
teplotu.

Veľmi tichá práca
- komfortné podmienky
   na nočný odpočinok

Optimalizáciou konštrukcie kanála prúdenia 
vzduchu, vďaka tichému kompresoru a ventilátoru s 
veľkým priemerom s vysoko účinným motorom PG, 
Vám prenosná klimatizácia série AUX M dokáže 
zabezpečiť lepšiu distribúciu vzduchu v miestnosti 
pri zachovaní nízkej hladiny hluku. Zariadenie má tiež 
nočný režim, pri aktivácii ktorého sa rýchlosť 
ventilátora zníži na minimum, čo spôsobí zníženie 
hladiny hluku a zníženie spotreby elektrickej energie.

Špecifikácie, vzhľad a funkcie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
* Pozor, iná zľavová skupina

* platí pre zariadenie AUX-12MI

14

356 € 399 €

* platí pre zariadenie AUX-12MI

Funkcie klimatizácie

0915 25 35 45 // 0907 04 40 80
klima@klimapreteba.sk


