
Akcia platí do 31.8.2017 alebo vypredania zásob.
Zmena údajov a cien vyhradená. Údaje a obrázky sú ilustračné a môžu byť zmenené bez predchádzajúceho upozornenia.

Chladici výkon je uvádzaný pri podmienkach: vonkajšia teplota 35°C(suchá)/24°C(mokrá), vnútorná teplota 27°C(suchá)/19°C(mokrá)
Vykurovací výkon je uvádzaný pri podmienkach: vonkajšia teplota 7°C(suchá)/6°C(mokrá), vnútorná teplota 20°C(suchá)/12°C(mokrá)

ECO KLIMATIZÁCIE
PRE VAŠE KOMFORTNÉ BÝVANIE

NÁJDETE NÁS AJ NA FACEBOOKU

ECO TECHNOLOGIES S.R.O.

OBCHOD@ECOTECH.SK
WWW.ECOTECH.SK

PREDAJŇA A SHOWROOM

ECO TECHNOLOGIES S.R.O.
MOLDAVSKÁ CESTA 43

                          040 11 KOŠICE

0917 733 013
0908 455 369

AKCIOVÝ CENNÍK
KLIMATIZÁCIÍ

        PLATNÝ DO 31.8.2017



www.ecotech.sk
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vystavené v našej predajni
nami odporúčaná voľba

vystavené v našej predajni
nami odporúčaná voľba

     DAIKIN Emura FTXJ-MS/W s chladivom R32
        •  geniálne spojenie krásy a pokrokových technických parametrov

         •  navrhnuté v Európe pre splnenie najnáročnejších estetických požiadaviek

         •  vysokoúčinné čistenie vzduchu s odstránením až 97% alergénov

         •  3D prúdenie vzduchu pre zaistenie správnej klímy v celom priestore

         •  snímač priestorového pohybu smeruje prúd vzduchu z jednotky mimo 

             výskytu osôb, čím sa zabraňuje nepríjemnému pocitu prievanu

         •  WiFi adaptér pre možnosť vzdialeného ovládania jednotky odkiaľkoľvek,

             kedykoľvek a jednoducho pomocou smartfónu alebo tabletu

       
     
 Záruka 36 mesiacov, vyrobené v Európe, Wifi zadarmo!

     DAIKIN Eco Comfort FTXB-C
        •  štýlový plochý predný panel

        •  prevedenie vhodné do každého interiéru

        •  rovnomerná distribúcia vzduchu a teploty po celej miestnosti

        •  tichá prevádzka pre zvýšený komfort

        •  24 hodinový časovač

Záruka 36 mesiacov, vyrobené v Európe!

Typ
Pre rozmer 
miestnosti 

do [m2]

Chladiaci 
výkon 
[kW]

Vykurovací 
výkon
[kW]

Energetická trieda 
SEER/SCOP

Hlučnosť vnút.
jednotky 

[dB(A)] od

Hlučnosť vonk.
jednotky
[dB(A)]

Cenníková 
cena s DPH

Akciová 
cena s DPH*

 Mesačne už 
od ** 

Biele prevedenie

FTXJ20MW 20 2,3 2,5 A+++ 8,73/A++ 4,61 19 46/43 1 824 € 1 550 €  145,85 € 
FTXJ25MW 30 2,4 3,4 A+++ 8,64/A++ 4,60 19 46/43 1 957 € 1 663 €  156,48 € 
FTXJ35MW 40 3,5 4,0 A++ 7,19/A++ 4,60 20 48/45 2 250 € 1 912 €  179,91 € 
FTXJ50MW 50 4,8 5,8 A++ 7,02/A+ 4,28 32 48/45 2 948 € 2 506 €  235,80 € 

Sivé prevedenie
FTXJ20MS 20 2,3 2,5 A+++ 8,73/A++ 4,61 19 46/43 1 957 € 1 663 €  156,48 € 
FTXJ25MS 30 2,4 3,4 A+++ 8,64/A++ 4,60 19 46/43 2 060 € 1 751 €  164,76 € 
FTXJ35MS 40 3,5 4,0 A++ 7,19/A++ 4,60 20 48/45 2 420 € 2 057 €  193,55 € 
FTXJ50MS 50 4,8 5,8 A++ 7,02/A+ 4,28 32 48/45 3 153 € 2 680 €  252,17 € 

Typ
Pre rozmer 
miestnosti 

do [m2]

Chladiaci 
výkon
[kW]

Vykurovací 
výkon
[kW]

Energetická trieda 
SEER/SCOP

Hlučnosť vnút.
jednotky 

[dB(A)] od

Hlučnosť vonk.
jednotky
[dB(A)]

Cenníková 
cena s DPH

Akciová 
cena s DPH*

 Mesačne už 
od ** 

FTXB25C 30 2,5 2,8 A+ 6,02/A+ 4,01 21 55 817 € 693 €  65,21 € 
FTXB35C 40 3,3 3,5 A+ 6,05/A+ 4,06 21 58 842 € 721 €  67,84 € 
FTXB50C 50 5,5 5,6 A+ 5,93/A+ 4,27 32 55 1 368 € 1 179 €  110,94 € 
FTXB60C 60 6,2 6,4 A+ 6,09/A+ 4,06 33 61 1 791 € 1 525 €  143,49 € 

     DAIKIN FTX-KM
        •  diskrétny, štýlový predný panel, ktorý sa hodí do každého interiéru       
        •  tiché prevedenie, vhodné aj do spálne, hlučnosť iba 20dB(A)

        •  unikátny titan-apatitový fotokatalytický filter

        •  zapnite režim Comfort, uvoľnite sa a relaxujte 

        •  24 hodinový časovač

Záruka 36 mesiacov

Typ
Pre rozmer 
miestnosti 

do [m2]

Chladiaci 
výkon
[kW]

Vykurovací 
výkon
[kW]

Energetická trieda 
SEER/SCOP

Hlučnosť vnút.
jednotky 

[dB(A)] od

Hlučnosť vonk.
jednotky
[dB(A)]

Cenníková 
cena s DPH

Akciová 
cena s DPH*

 Mesačne už 
od ** 

FTX25KM 30 2,5 3,0 A+ 5,93/A+ 4,01 20 46 836 € 711 €  66,90 € 
FTX35KM 40 3,5 3,5 A+ 6,02/A+ 4,04 20 48 912 € 808 €  76,03 € 

S aplikáciou Daikin Online Controller, môžete spravovať jednotku 
Daikin Emura z ktoréhokoľvek miesta a zabezpečiť optimálne 
ovládanie klimatizácie pri súčasnej úspore energie.

Aplikácia umožňuje: 
 - monitorovať stav vašej jklimatizácie, ovládať prevádzkový 
   režim, nastaviť teplotu, rýchlosť prúdenia vzduchu a smer, 
   naplánovať nastavenie teploty a prevádzkový režim až so 
   4 činnosťami denne počas 7 dní
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vystavené v našej predajni
nami odporúčaná voľba

vystavené v našej predajni
nami odporúčaná voľba

     SAMSUNG BETTER WindFree AR7000  
        •  klimatizácia s triangle dizajnom a zabudovaným wifi ovládaním

        •  nový revolučný Wind-Free™ bezprievanový spôsob chladenia 

             cez 21 tisíc mikrootvorov vo vnútornej jednotke

        •  FULL HD filter s vysokou hustotou, zachytí až 80% prachu a baktérií

        •  GOOD Sleep mode - automaticky prispôsobí  teplotu a vytvorí 

             najkomfortnejšie podmienky behom noci

        •  lamely umožňujúce 3D distribúciu vzduchu

        •  filtrácia vzduchu VIRUS DOCTOR

        •  Smart Wifi riadenie

      

Záruka 36 mesiacov!

     SAMSUNG BORACAY AR4000  
        •  prináša okamžité, príjemné pohodlie do vášho domova

        •  FULL HD filter s vysokou hustotou zachytí až 80% prachu a baktérii

        •  GOOD Sleep mode - automaticky prispôsobí  teplotu a vytvorí

             najkomfortnejšie podmienky behom noci

        •  rovnomerná distribúcia vzduchu a teploty po celej miestnosti              

        •  tichá prevádzka poskytuje lepší komfort

Záruka 36 mesiacov!

Typ
Pre rozmer 
miestnosti 

do [m2]

Chladiaci 
výkon
[kW]

Vykurovací 
výkon
[kW]

Energetická trieda 
SEER/SCOP

Hlučnosť vnút.
jednotky 

[dB(A)] od

Hlučnosť vonk.
jednotky
[dB(A)]

Cenníková 
cena s DPH

Akciová 
cena s DPH*

 Mesačne už 
od ** 

AR09MSFHBWKNEU 30 2,5 3,2 A++ 6,1/A++ 4,8 21 46 899 € 764 €  71,89 € 
AR12MSFHBWKNEU 40 3,5 3,7 A++ 6,1/A++ 4,8 21 48 980 € 833 €  78,38 € 
AR18MSFHBWKNEU 50 5,0 6,0 A++ 6,7/A+ 4,2 25 51 1 595 € 1 355 €  127,50 € 
AR24MSFHBWKNEU 65 6,8 7,7 A++ 6,1/A+ 4,5 28 52 1 873 € 1 592 €  149,80 € 

     SAMSUNG GOOD1 AR5000  
       •  klimatizácia s triangle dizajnom a zabudovaným wifi ovládaním

        •  elegantný Crystal Gloss dizajn, dokonale zapadne do každého moderného interiéru

        •  filter Easy s vysokou hustotou, ktorý spoľahlivo zachytí prachové častice a baktérie

           spôsobujúce alergie

        •  inteligentný invertor udržuje ideálnu teplotu miestnosti bez potreby neustáleho                                                   

           zapínania a vypínania vonkajšej jednotky

        •  Smart Wifi riadenie

      

Záruka 36 mesiacov!

Typ
Pre rozmer 
miestnosti 

do [m2]

Chladiaci 
výkon
[kW]

Vykurovací 
výkon
[kW]

Energetická trieda 
SEER/SCOP

Hlučnosť vnút.
jednotky 

[dB(A)] od

Hlučnosť vonk.
jednotky 
[dB(A)]

Cenníková 
cena s DPH

Akciová 
cena s DPH*

Mesačne už 
od **

AR09KSWSBWKNZE 30 2,5 3,2 A++ 7,1/A++ 4,6 19 45 1 024 € 870 €  81,86 € 
AR12KSWSBWKNZE 40 3,5 3,8 A++ 6,7/A++ 4,6 19 46 1 106 € 940 €  88,45 € 
AR18MSWSAWKNEU 50 5,0 6,0 A++ 7,0/A+ 4,0 25 51 1 726 € 1 467 €  138,04 € 
AR24MSWSAWKNEU 65 6,8 7,7 A++ 7,0/A+ 4,0 26 54 1 911 € 1 624 €  152,81 € 

Typ
Pre rozmer 
miestnosti 

do [m2]

Chladiaci 
výkon
[kW]

Vykurovací 
výkon
[kW]

Energetická trieda 
SEER/SCOP

Hlučnosť vnút.
jednotky 

[dB(A)] od

Hlučnosť vonk.
jednotky
[dB(A)]

Cenníková 
cena s DPH

Akciová 
cena s DPH*

 Mesačne už 
od ** 

AR09MSPXBWKNEU 30 2,5 3,2 A++ 6,1/A++ 4,7 19 45 1 126 € 957 €  90,05 € 

AR12MSPXBWKNEU 40 3,5 3,5 A++ 6,1/A++ 4,7 19 46 1 214 € 1 031 €  97,01 € 

Prvá bezprievanová nástenná klimatizačná jednotka od spoločnosti Samsung. Táto novinka prináša prevratnú zmenu v pohľade na klimatizácie. Je vybavená 
exkluzívnou technológiou Wind-Free™ Cooling, ktorá pozvoľne do miestnosti distribuuje chladný vzduch prostredníctvom 21 000 mikrootvorov. Okrem toho, 
práve model AR9000 Wind-Free™ je klimatizáciou s najvyššou sezónnou účinnosťou medzi všetkými modelmi Samsung.
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Cena za montáž klimatizácií v tejto akcii je od 250€ s DPH
- pre vzdialenosť medzi 1 vnútornou a 1 vonkajšou jednotkou do 3m (meď 10/6)
- ak rozvody (izolované medené potrubie, odvod kondenzátu, komunukácia) budú vedené po stene v krycej lište
- pre prechod cez jednu stenu do hrúbky max. 45 cm (nie panel)
 
V cene je spotrebný a montážny materiál, ako:
- skrutky, hmoždinky, izolované medené potrubie do vzdialenosti 3m, prepojovací kábel, 
   odvod kondenzátu, štandardná krycia lišta
 
Cena nezahŕňa:
- konzolu pod vonkajšiu jednotku, ak je potrebná (od 25€/ks),
- prívod elektroinštalácie k napájaniu klimatizácie (istenie),
- izolované medené potrubie (20€/m 1/4+3/8), estetické kryty, el. kábel. nad 3m,
- vyvŕtanie diery na prechod potrubia (cca 55mm) do panelu (+50€),
- doplnenie chladiva (ak je to potrebné v závislosti od zariadenia a dĺžky potrubia),
- chemickú kotvu (ak je potrebná - väčšinou pre dutú tehlu) 10€/ks,
- dopravu mimo územie KE a okolia 25km.
 
Preferujeme odbornú obhliadku a na základe nej stanoviť cenu za montáž s minimálnou 
odchýlkou konečnej ceny! Montáž vykonávame len na klimatizácie, ktoré boli zakúpené u nás!
  
 Zvýhodnená cena montáže pri kúpe klimatizácie DAIKIN a SAMSUNG 
- ponuka platí pri kúpe a montáži klimatizácie Daikin a Samsung 
- zvýhodnená cena montáže je určená pre verziu split aj multisplit 
- presná cena zvýhodnenia bude vypočítaná na základe výberu jednotlivého modelu
- zvýhodnená cena sa pohybuje od 50€ s DPH až do 300€ s DPH

     Airwell multisplit pre 2 miestnosti
        •  inverterová vonkajšia jednotka

        •  energetická trieda A++

        •  vnútorné jednotky s možnosťou napojenia na WiFi

        •  funkcia “I feel” na presun snímania priestorovej teploty

             k užívateľovi

        •  fotokatalytický a antibakteriálny filter

        •  funkcia samočistenia výmenníka vnútornej jednotky

        •  chladenie a vykurovanie až do -15°C

Záruka 36 mesiacov!

     Airwell HKD
        •  elegantná jednotka francúzskej značky s plochým predným panelom

        •  funkcia “I feel” na presun snímania priestorovej teploty k užívateľovi

        •  fotokatalytický a antibakteriálny filter

        •  možnosť WiFi ovládania - príslušenstvo

        •  chladenie a vykurovanie až do -15°C

        •  vynikajúci pomer cena / účinnosť

Záruka 36 mesiacov!

     PANASONIC Etherea Z-SKEM s chladivom R32
        •  nový model, s novým exkluzívnym slim dizajnom a ekologickým chladivom R32

        •  Nanoe filtrácia pre precízne odstránenie až 99% pachov, plesní a baktérií

        •  Econavi snímač, ktorý reguluje výkon podľa pohybu a osvetlenia v miestnosti 

        •  automatické horizontálne a vertikálne lamely

        •  extra tichý režim vnútornej jednotky (len 19dB(A)) - modely 7 až 12

        •  voliteľné WiFi ovládanie cez smartfón alebo tablet 

Záruka 24 mesiacov (60 mesiacov na kompresor)!

Typ
Pre rozmer 
miestnosti 

do [m2]

Chladiaci 
výkon
[kW]

Vykurovací 
výkon
[kW]

Energetická trieda 
SEER/SCOP

Hlučnosť vnút.
jednotky 

[dB(A)] od

Hlučnosť vonk.
jednotky
[dB(A)]

Cenníková 
cena s DPH

Akciová 
cena s DPH*

 Mesačne už 
od ** 

KIT-Z7SKEWM 20 2,05 2,8 A++ 7,5/A++ 4,7 19 45 1 279 € 959 €  90,24 € 
KIT-Z9SKEWM 30 2,5 3,4 A+++ 8,5/A++ 4,9 19 46 1 408 € 1 056 €  99,36 € 
KIT-Z12SKEWM 40 3,5 4,0 A+++ 8,5/A++ 4,9 19 48 1 566 € 1 174 €  110,47 € 
KIT-Z15SKEWM 45 4,2 5,3 A++ 6,9/A+ 4,0 25 49 1 788 € 1 341 €  126,18 € 
KIT-Z18SKEWM 50 5,0 5,8 A++ 7,3/A+ 4,4 34 47 1 942 € 1 456 €  137,00 € 
dostupné iba biele matné prevedenie

Typ
Pre rozmer 
miestnosti 

do [m2]

Chladiaci 
výkon 
[kW]

Vykurovací 
výkon
[kW]

Energetická trieda 
SEER/SCOP

Hlučnosť vnút.
jednotky 

[dB(A)] od

Hlučnosť vonk.
jednotky 
[dB(A)]

Cenníková 
cena s DPH

Akciová 
cena s DPH*

 Mesačne už 
od ** 

HKD 009 DCI 30 2,65 2,8 A++ 6,9/A+ 4,0 22 50 718 € 575 €  54,10 € 
HKD 012 DCI 40 3,54 3,5 A++ 6,8/A+ 4,4 23 52 762 € 609 €  57,30 € 
HKD 018 DCI 50 5,0 5,0 A++ 6,5/A+ 4,2 23 55 1 225 € 980 €  92,21 € 
HKD 024 DCI 65 6,80 7,5 A++ 6,3/A+ 4,0 31 59 1 364 € 1 091 €  102,66 € 

Typ
Rozmer 1. 
miestnosti 

do [m2]

Rozmer 2. 
miestnosti 

do [m2]

Chladiaci 
výkon
[kW]

Vykurovací 
výkon
[kW]

Hlučnosť vnút.
jednotky 

[dB(A)] od

Hlučnosť vonk.
jednotky 
[dB(A)]

Cenníková 
cena s DPH

Akciová 
cena s DPH*

 Mesačne už 
od ** 

GC YCZ 2-18 H11 + 
2x HKD 09 30 30 2,6 + 2,6 2,8 + 2,8 22 48 1 616 € 1 293 €  121,66 € 

GC YCZ 2-18 H11 + 
HKD 09 + HKD 12 30 40 2,6 + 3,2 2,8 + 3,5 23 48 1 628 € 1 303 €  122,61 € 

GC YCZ 2-18 H11 + 
2x HKD 12 40 40 3,2 + 3,2 3,5 + 3,5 23 48 1 640 € 1 312 €  123,45 € 


