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Predstavujeme 
Vám firmu
NAJ Klima s.r.o.

Vážený obchodný partner,

firma NAJ Klima s.r.o. vznikla v roku 2008 ako rýchlo sa rozvíjajúca a perspektívna spoločnosť. 
Už v roku 2010 sme rozšírili našu pôsobnosť aj na český, maďarský a rakúsky trh. Dôkazom 
úspechu sú aj početné projekty realizované po celej západnej a strednej Európe. 

Hlavným cieľom našej obchodno-realizačnej spoločnosti je v plnej miere vyhovieť širokej palete 
potrieb našich zákazníkov vytvorením a udržaním dlhodobého partnerstva. Základným pilierom 
firemnej politiky je analýza aktuálnych potrieb trhu s cieľom ich maximálneho uspokojenia. Od 
prvého kontaktu s klientom sa snažíme odovzdávať najnovšie a komplexné informácie. Poskytujeme 
odborné projektovanie aplikovaním individuálneho prístupu ku každému zákazníkovi. Spätnou 
väzbou získané informácie prispievajú k efektívnemu zlepšovaniu našich služieb. Stratégiou 
spoločnosti je neustále zvyšovanie pridanej hodnoty pre našich zákazníkov a tak poskytovať 
komplexný a dlhodobý servis. 

Spoločnosť NAJ Klima s.r.o. realizuje dodávku a montáž klimatizačných, vzduchotechnických 
a vykurovacích zariadení. Súčasťou je vyhotovenie projektovej dokumentácie a poskytovanie 
záručného a pozáručného servisu. Spolupracujeme s externými profesionálnymi pracovníkmi,  
s ktorými máme dlhoročné skúsenosti. Ich prax, odborná spôsobilosť a profesionálny prístup sú 
garantom Vašej i našej spokojnosti. 

Vopred Vám ďakujeme za prejavenú dôveru a veríme, že nadviažeme úspešnú a dlhodobú 
spoluprácu. 

Vaša spokojnosť je naším poslaním. 

Váš

Július Vörös
konateľ NAJ Klima s.r.o.
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súčasnosti sa klimatizácia stáva bežným štandardom moderného bývania. 
Dnes už považujeme za samozrejmosť, že priestory, v ktorých pracujeme, 

nakupujeme sú klimatizované. Len dobrá klimatizácia zaručí príjemné prostredie 
bez alergických príznakov. Klimatizácia už zďaleka nie je zariadenie iba na horúce 
leto, ale slúži nám doslova po celý rok.

klimatizácia
V
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TOSHIBA sa podieľa už viac ako 
65 rokov na výskume a vývoji ino-
vatívnych klimatizačných systémov. 
Je vynálezcom invertorovej tech-
nológie.  Pod výborné koeficienty 
účinnosti jednotiek a ochranu ži-
votného prostredia sa podpísala 
predovšetkým invertorová techno-
lógia.  

Invertorová technológia Toshiba 
poskytuje  plynulú reguláciu počtu 
otáčok kompresora a to bez zby-
točných strát, pričom je počet otá-

Možnosť externého 
ovládania
V spojení s riadiacim modulom, 
okenným kontaktom alebo pro-
stredníctvom čipovej karty umož-
ňuje základová doska zapínať a 
vypínať klimatizačnú jednotku ex-
terne. Je kompatibilná s modelmi 
radov Suzumi Plus, Super Daiseikai 
a 4-cestných kaziet a dá sa jedno-
duchým spôsobom integrovať do 
jestvujúcich systémov merania a 
regulácie objektu.

Regulácia  
CombiControl
Pomocou „CombiControl“ sa dajú 
všetky hlavné funkcie klimatizač-
ného zariadenia ovládať prostred-
níctvom SMS správ z mobilného 
telefónu alebo cez APP (zap/vyp, 
typ prevádzky, teplota a rýchlosť 
otáčok ventilátora). Okrem toho 

„We CaRe FoR 
natURe“

– z tejto myšlienky vychádza filozofia spoločnosti toSHiBa a na nej je 
vybudované kompletné portfólio jej výrobkov.

„Záleží nám na prírode!“

čok neustále prispôsobený úrovni 
aktuálnej záťaže. Týmto spôsobom 
sa odovzdáva len skutočne potreb-
ný chladiaci alebo vykurovací vý-
kon, presnejšie sa udržuje hodnota 
požadovanej teploty a prevádzka 
je energeticky úsporná. 

Klimatizačné zariadenia TOSHIBA 
držia krok so súčasnými trendmi a 
dajú sa ovládať nielen prostredníc-
tvom diaľkového ovládania, ale aj 
externe.
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obdrží užívateľ aj informáciu o prí-
padnom výpadku elektrického prú-
du alebo pri príliš vysokej či nízkej 
teplote miestnosti. S klimatizačný-
mi jednotkami TOSHIBA si môžete 
vychutnávať pocit pohody po celý 
rok.

maXimálnY komFoRt. 
minimálna HlUČnoSŤ.

Klimatizačné jednotky TOSHIBA sú 
známe aj svojím absolútne tichým 
chodom vnútorných ako aj vonkaj-
ších jednotiek.

Vzduch v interiéroch sa nedokáže 
samočinne obnovovať a časom 
vytvára pocit dusna. Rôzne účin-
né filtračné systémy klimatizačných 
jednotiek TOSHIBA čistia vzduch 
od hrubých nečistôt a od prachu. 
Klímu miestnosti spríjemňuje vý-
raznou mierou aj ich dezodoračný 
účinok.

prachový filter – sériovo sú všetky klimatizačné jednotky TOSHIBA vybavené 
veľkými, umývateľnými plastovými filtrami, ktoré pokrývajú celý tepelný výmenník.
iaQ-filter – cieľom vzduchových filtrov IAQ je účinné prečistenie vzduchu a to 
pomocou látok nachádzajúcich sa v prírode. Popritom dezodoračné vlastnosti 
filtrov osviežujú vzduch, bránia tvorbe plesní, sú účinné proti prachu a nečisto-
tám.
Filter s aktívnym karbón-katechínom – pre jednotky radu AvAnt je možné 
sériovo dodatočne dodať prachový filter s filtračnými pásmi s vrstvou aktívneho 
karbón-katechínu.
plazmový filter – vysoko účinné elektrické čistenie vzduchu
ionizátor SUpeR – spoločne s plazmovým filtrom pôsobí aktívne proti nečisto-
tám. SUPER-ióny majú aj pozitívny vplyv na vlhkosť a pružnosť ľudskej pokožky.
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avant monosplit  
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

Suzumi plus monosplit 
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

Super daiseikai 8 monosplit  
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

RAS-107SKV-E6 RAS-107SAV-E6 A/A 790x275x205 R410A 1,2-3,0/0,9-3,5 850,00 €

RAS-137SKV-E6 RAS-137SAV-E6 A/A 790x275x205 R410A 1,2-3,6/0,95-4,0 940,00 €

RAS-167SKV-E5 RAS-167SAV-E5 A+/A 790x275x205 R410A 1,1-5,0/1,0-6,2 1 220,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

RAS-B10N3KV2-E RAS-10N3AV2-E A++/A+ 790x275x225 R410A 1,1-3,0/0,9-4,8 1 025,00 €

RAS-B13N3KV2-E RAS-13N3AV2-E A++/A 790x275x225 R410A 0,8-4,1/0,9-5,6 1 195,00 €

RAS-B16N3KV2-E RAS-16N3AV2-E A++/A 790x275x225 R410A 0,8-5,0/0,9-6,9 1 420,00 €

RAS-B18N3KV2-E RAS-18N3AV2-E A++/A+ 1050x320x243 R410A 1,1-6,0/0,8-6,3 1 685,00 €

RAS-B22N3KV2-E RAS-22N3AV2-E A++/A+ 1050x320x243 R410A 1,2-6,7/1,0-7,5 1 895,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

RAS-10G2KVP-E RAS-10G2AVP-E A+++/A+++ 831x293x270 R410A 0,55-3,5/0,45-5,8 1 730,00 €

RAS-13G2KVP-E RAS-13G2AVP-E A+++/A+++ 831x293x270 R410A 0,63-4,1/0,65-6,3 1 905,00 €

RAS-16G2KVP-E RAS-16G2AVP-E A++/A++ 831x293x270 R410A 0,63-5,0/0,65-6,8 2 435,00 €
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parapetná jednotka monosplit  
inveRteR kompresor 
- parapetná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

Super daiseikai 6,5 multisplit  
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

Suzumi plus multisplit  
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

RAS-B10UFV-E RAS-10N3AV2-E A++/A+ 600x700x220 R410A 1,1-3,1/1,0-4,8 1 505,00 €

RAS-B13UFV-E RAS-13N3AV2-E A++/A 600x700x220 R410A 1,1-4,1/1,0-5,4 1 725,00 €

RAS-B18UFV-E RAS-18N3AV2-E A+/A 600x700x220 R410A 1,0-5,7/1,1-6,3 2 345,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

RAS-B10N3KVP-E – A+++/A++ 790x275x225 R410A 0,8-3,5/0,8-5,8 440,00 €

RAS-B13N3KVP-E – A++/A+ 790x275x225 R410A 0,9-4,1/0,8-5,9 470,00 €

RAS-B16N3KVP-E – A++/A+ 790x275x225 R410A 0,9-5,0/0,8-6,7 515,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

RAS-B10N3KV2-E – A++/A+ 790x275x225 R410A 1,1-3,0/0,9-4,8 365,00 €

RAS-B13N3KV2-E – A++/A 790x275x225 R410A 0,8-4,1/0,9-5,6 395,00 €

RAS-B16N3KV2-E – A++/A 790x275x225 R410A 0,8-5,0/0,9-6,9 435,00 €

RAS-B22N3KV2-E – A++/A+ 1050x320x243 R410A 1,2-6,7/1,0-7,5 545,00 €
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parapetná jednotka multisplit   
inveRteR kompresor  
- parapetná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

kazetová jednotka 60x60 4-cestná  
multisplit inveRteR kompresor 
- kazetová  jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

kanálová jednotka  
multisplit inveRteR
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

RAS-B10UFV-E – A++/A+ 600x700x220 R410A 1,1-3,1/1,0-4,8 845,00 €

RAS-B13UFV-E – A++/A 600x700x220 R410A 1,1-4,1/1,0-5,4 925,00 €

RAS-B18UFV-E – A+/A 600x700x220 R410A 1,1-5,7/1,0-6,3 1 110,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

RAS-M10SMUV-E – A+++/A+++ 268x575x575 R410A 1,1-3,2/0,7-5,2 940,00 €

RAS-M13SMUV-E – A+++/A+++ 268x575x575 R410A 1,1-4,4/0,7-6,5 985,00 €

RAS-M16SMUV-E – A++/A++ 268x575x575 R410A 1,4-4,9/0,8-6,9 1 020,00 €

Panel  RB-B11MC(W)-E – – 27x700x700 – – 200,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

RAS-M10G3DV-E – A/A 210x700x450 R410A 2,70/4,00 1 020,00 €

RAS-M13G3DV-E – A/A 210x700x450 R410A 3,70/5,00 1 060,00 €

RAS-M16GDV-E – A/A 210x900x450 R410A 4,50/5,50 1 120,00 €
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vonkajšia jednotka  
multisplit inveRteR
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery  
vonkajšej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

– RAS-M14GAV-E – 550x780x290 R410A 1,4-4,5/0,9-5,2 1 245,00 €

– RAS-M18UAV-E – 550x780x290 R410A 1,4-6,2/0,9-8,3 1 320,00 €

– RAS-3M26UAV-E – 890x900x320 R410A 4,1-9.0/2,0-11,2 2 115,00 €

– RAS-4M27UAV-E – 890x900x320 R410A 4,2-9.3/3,2-11,7 2 445,00 €

– RAS-5M34UAV-E – 890x900x320 R410A 3,7-11,0/3,4-14,0 2 825,00 €
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Filter

Benefity lG
klimatizačných
jednotiek

Najvyššia energetická 
účinnosť
LG revolučná inverterová technoló-
gia zvyšuje účinnosť klimatizačných 
jednotiek a výrazne minimalizuje 
energetickú náročnosť. Doprajte si 
LG comfort.

Režim okamžitého  
vykurovania
Pri vykurovaní LG klimatizáciou 
pocítite teplo veľmi rýchlo vďaka 
inovovanej high technológii. LG 
tak prináša teplo do vášho domo-
va.

Extra nízka hladina 
hluku
LG klimatizácie fungujú  s nízkou 
hladinou hluku vďaka unikátnym 
LG technológiám, ktoré eliminujú 
nevyhnutné hluky a umožňujú ply-
nulý chod jednotky. Tichý režim – 
okamžitá redukcia hladiny hluku 
vonkajšej / vnútornej jednotky až 
o 3 dB.

Plasmaster Filtre
LG vynaložilo veľké úsilie na vy-
vinutie plasma technológie, ktorá 
výrazne prispieva k pohlcovaniu 
častíc nečistôt rôznych druhov sku-
penstva. LG najnovšia technológia 

výrazne prispieva k zvýšenej čistote 
vzduchu vo vašej domácnosti.
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Premeňte svoj domov 
na štýlový
Klimatizačné zariadenia LG do-
siahli vynikajúcu technologickú 
vyspelosť. Dôležitosť pri klimatizá-
ciách sa kladie nielen na ich vy-
kurovacie a chladiace schopnosti, 
ale aj na ich vzhľad a energetickú 
účinnosť. 

Klimatizácie LG ďaleko presiahli 
základnú úroveň v estetickom di-
zajne.  Zabezpečujú nielen čistý a 
príjemný vzduch , ale svojim dizaj-
nom kompletizujú obytné priestory 
a kancelárie. 

ARTCOOL Stylist je elegantné kli-
matizačné zariadenie so sofisti-
kovaným dizajnom,  precíznymi 
detailmi a rôznymi farebnými tón-
mi, ktorými  dráždia Vaše zmysly. 
Skutočne povznášajúci pocit je 
možnosť súčasne  riadiť príjemný  
vánok a svetlo v  každodennom 
hektickom živote.

„elegancia lG  
klimatizačných  

jednotiek  
je jedinečná“

ARTCOOL Slim s moderným ele-
gantným dizajnom skrášli Váš do-
mov. 

Vynikajúca energetická efektivi-
ta, silný výkon, komfort, jedinečný 
hladký dizajn predstavuje dokona-
lé spojenie tvaru a funkcie.Moder-
né línie a klasický štýl produktov 
LG ARTCOOL Slim poskytujú naj-
komplexnejšie riešenie klimatizácií 
s výnimočným dizajnom. 
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

E09EM – A+/A 798x292x214 R410A 0,9-3,7/0,9-4,1 703,00 €

E12EM – A+/A 798x292x214 R410A 0,9-4,0/0,9-5,1 732,00 €

E18EM – A+/A 798x292x214 R410A 0,9-5,5/0,9-6,4 1 129,00 €

econo monosplit  
inveRteR kompresor  
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

deluxe monosplit  
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

Standard monosplit  
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

D09CM – A++ 885x285x210 R410A 0,9-3,7/0,9-5,0 1 063,00 €

D12CM – A++ 885x285x210 R410A 0,9-4,0/0,9-6,0 1 138,00 €

D18CM – A++ 1090x325x248 R410A 0,9-5,5/0,9-6,4 1 401,00 €

D24CM – A++ 1090x325x248 R410A 0,9-7,5/0,9-8,8 1 663,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

P09RL – A++ 885x285x210 R410A 0,9-3,7/0,9-4,1 809,00 €

P12RL – A++ 885x285x210 R410A 0,9-4,0/0,9-5,1 841,00 €

P18EL – A++ 1090x325x248 R410A 0,9-5,5/0,9-6,4 1 240,00 €

P24EL – A++ 1090x325x248 R410A 0,9-7,5/0,9-8.8 1 469,00 €
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aRtCool - Slim monosplit  
inveRteR kompresor  
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

prestige monosplit  
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

aRtCool - Stylist monosplit  
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

A09LL – A++ 957x305x177 R410A 0,9-3,7/0,9-5,0 1 218,00 €

A12LL – A++ 957x305x177 R410A 0,9-4,0/0,9-6,0 1 359,00 €

A18RL – A+ 1030x325x245 R410A 0,9-6,0/0,9-9,0 1 627,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

G09WL – A+/A 645x645x121 R410A 1,3-3,5/1,3-4,2 1 500,00 €

G12WL – A/A 645x645x121 R410A 1,3-4,0/1,3-5,0 1 613,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

H09AL – A+++/A+++ 875x295x235 R410A 0,3-3,8/0,3-6,6 1 569,00 €

H12AL – A+++/A+++ 875x295x235 R410A 0,3-4,0/0,3-6,8 1 719,00 €
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

CT09 – A/A 570x214x570 R410A 2,8/2,9 663,00 €

CT12 – A+/A 570x214x570 R410A 3,4/3,8 707,00 €

CT18 – B/A 570x256x570 R410A 5,3/5,7 733,00 €

CT24 – A++/A 840x204x840 R410A 7,0/7,5 842,00 €

UT30 – A++/A 840x204x840 R410A 8,0/9,0 951,00 €

UT36 – A/A 840x246x840 R410A 10,0/11,1 1 095,00 €

UT42 – – 840x288x840 R410A 12,3/13,7 1 181,00 €

UT48 – – 840x288x840 R410A 13,7/14,5 1 238,00 €

UT60 – – 840x288x840 R410A 15,4/17,9 1 444,00 €

vnútorná kazetová jednotka monosplit  
inveRteR kompresor
- kazetová jednotka s tepelným čerpadlom + panel
- chladenie/kúrenie

vnútorná parapetná jednotka monosplit
inveRteR kompresor
- parapetná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

vnútorná podstropno-parapetná jednotka monosplit 
inveRteR kompresor
- podstropno-parapetná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

CQ09 – A/A 700x600x210 R410A 2,6/2,9 594,00 €

CQ12 – A/A 700x600x210 R410A 3,5/3,8 639,00 €

CQ18 – A/A 700x600x210 R410A 5,3/5,8 737,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

CV09 – A/A 900x200x490 R410A 2,8/2,9 456,00 €

CV12 – A/A 900x200x490 R410A 3,3/3,8 514,00 €

CV18 – A/A 950x220x650 R410A 4,5/5,4 738,00 €

CV24 – A/A 950x220x650 R410A 6,5/7,3 767,00 €

UV30 – A/A 950x220x650 R410A 7,8/8,8 697,00 €
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vnútorná kanálová jednotka monosplit  
inveRteR kompresor
- kanálová jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

vnútorná kanálová jednotka monosplit  
inveRteR kompresor
- kanálová jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

vnútorná podstropno-parapetná jednotka 
monosplit inveRteR kompresor
- podstropno-parapetná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

CM18 – B/A 882x260x450 R410A 5,1/5,9 671,00 €

CM24 – A/A 882x260x450 R410A 7,0/7,4 680,00 €

UM30 – A+/A 1182x298x450 R410A 8,0/9,0 802,00 €

UM36 – A/A 1182x298x450 R410A 10,0/11,1 912,00 €

UM42 – – 1230x380x590 R410A 12,,/13,7 1 099,00 €

UM48 – – 1230x380x590 R410A 13,7/14,5 1 154,00 €

UM60 – – 1230x380x590 R410A 15,4/17,9 1 217,00 €

UB70 – – 1563x458x791 R410A 19/22,4 2 990,00 €

UB85 – – 1563x458x791 R410A 23/27 3 097,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

UV36 – A+/A+ 1750x220x650 R410A 10,0/11,1 1 016,00 €

UV42 – – 1750x220x650 R410A 12,3/13,7 1 065,00 €

UV48 – – 1750x220x650 R410A 13,7/14,5 1 103,00 €

UV60 – – 1750x220x650 R410A 15,4/17,9 1 394,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

CB09L – – 820x190x575 R410A 2,6/2,9 592,00 €

CB12L – – 820x190x575 R410A 3,5/3,8 657,00 €

CB18L – – 1100x190x575 R410A 5,3/5,8 739,00 €

CB24L – – 1100x190x575 R410A 7,0/7,7 778,00 €
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

MS05SQ – A/A 756x270x190 R410A 1,5/1,6 229,00 €

MS07SQ – A/A 756x270x190 R410A 2,0/2,3 244,00 €

MS09SQ – A/A 895x289x215 R410A 2,6/2,9 296,00 €

MS12SQ – A/A 895x289x215 R410A 3,5/3,8 307,00 €

MS15SQ – A/A 895x289x215 R410A 4,2/5,4 332,00 €

MS18SQ – A/A 1030x325x255 R410A 5,3/5,8 349,00 €

MS24SQ – A/A 1030x325x255 R410A 6,7/7,5 371,00 €

liBeRo e multisplit  
inveRteR kompresor  
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

aRtCool Gallery multisplit   
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

liBeRo R multisplit   
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MA09AH1 – A/A 600x600x146 R410A 2,6/2,9 488,00 €

MA12AH1 – A/A 600x600x146 R410A 3,5/3,8 521,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MS07AQ – A/A 895x289x210 R410A 2,0/2,3 333,00 €

MS09AQ – A/A 895x289x210 R410A 2,6/2,9 344,00 €

MS12AQ – A/A 895x289x210 R410A 3,5/3,8 353,00 €

MS18AQ – A/A 1030x325x250 R410A 5,3/5,8 476,00 €

MS24AQ – A/A 1030x325x250 R410A 6,7/7,5 531,00 €
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aRtCool multisplit 
inveRteR kompresor  
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

podstropno-parapetná jednotka multisplit 
inveRteR kompresor
- podstropno-parapetná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

kazetová jednotka multisplit  
inveRteR kompresor
- jednocestná a štvorcestná vnútorná jednotka + panel
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

MS07AW (R,V,W) – – 895x289x205 R410A 2,0/2,3 416,00 €

MS09AW (R,V,W) – – 895x289x205 R410A 2,6/2,9 418,00 €

MS12AW (R,V,W) – – 895x289x205 R410A 3,5/3,8 494,00 €

MS18AW (R,V,W) – – 1030x325x245 R410A 5,3/5,8 625,00 €

MS24AW (R,V,W) – – 1030x325x245 R410A 7,1/7,3 757,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MT09AH – – 860x130x450 R410A 2,6/2,9 618,00 €

MT11AH – – 860x130x450 R410A 3,5/3,8 679,00 €

MT06AH – – 570x214x570 R410A 1,5/1,6 603,00 €

MT08AH – – 570x214x570 R410A 2,0/2,3 630,00 €

CT09 – – 570x214x570 R410A 2,6/2,9 663,00 €

CT12 – – 570x214x570 R410A 3,5/3,8 707,00 €

CT18 – – 570x256x570 R410A 5,3/5,8 733,00 €

CT24 – – 840x204x840 R410A 7,0/7,7 842,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

CV09 – – 900x200x490 R410A 2,6/2,9 456,00 €

CV12 – – 900x200x490 R410A 3,5/3,8 514,00 €

CV18 – – 950x220x650 R410A 5,3/5,8 738,00 €

CV24 – – 950x220x650 R410A 7,0/7,4 767,00 €
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

CB09L – – 700x190x700 R410A 2,6/2,9 592,00 €

CB12L – – 900x190x700 R410A 3,5/3,8 657,00 €

CB18L – – 900x190x700 R410A 5,3/5,8 739,00 €

CB24L – – 1100x190x700 R410A 7,0/7,7 778,00 €

kanálová jednotka multisplit  
inveRteR kompresor
- kanálová jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

vonkajšia jednotka multisplit  
inveRteR kompresor
- vonkajšia jednotka s tepelným čerpadlom  
- chladenie/kúrenie, jednofázové napájanie

kanálová jednotka multisplit  
inveRteR kompresor
- kanálová jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vonkajšej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

– MU2M15 A++/A – R410A 1,4-4,7/1,4-5,3 1 264,00 €

– MU2M17 A++/A – R410A 1,4-5,2/1,4-5,7 1 359,00 €

– MU3M19 A++/A – R410A 1,4-6,3/1,4-7,3 1 409,00 €

– MU3M21 A++/A – R410A 1,9-7,3/2,2-7,8 1 589,00 €

– MU4M25 A++/A – R410A 1,9-8,5/2,2-9,4 1 881,00 €

– MU4M27 A++/A – R410A 1,9-9,5/2,2-10,6 2 012,00 €

– MU5M30 A++/A – R410A 1,9-10,6/2,2-12,1 2 196,00 €

– MU5M40 A++/A – R410A 2,8-13,5/3,2-15,0 3 238,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery  
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

CM18 – – 882x260x450 R410A 5,3/5,9 671,00 €

CM24 – – 882x260x450 R410A 7,0/7,4 680,00 €
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vonkajšia jednotka monosplit 
inveRteR kompresor 
- ku kazetovým, podstropným a kanálovým vnútorným jednotkám  
s tepelným čerpadlom 
- chladenie/kúrenie, jednofázové napájanie 

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vonkajšej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

– UU09W – 770x540x245 R410A 1,0-2,8/1,2-3,3 1 066,00 €

– UU12W – 770x540x245 R410A 1,4-3,7/1,6-4,4 1 092,00 €

– UU18W – 870x655x320 R410A 2,0-5,5/2,2-6,0 1 224,00 €

– UU24W – 950x834x330 R410A 2,8-7,8/3,2-8,8 1 449,00 €

– UU30W – 950x834x330 R410A 3,2-8,8/3,6-9,9 1 573,00 €

– UU36W – 950x1170x330 R410A 4,0-11,0/4,4-12,1 2 087,00 €

– UU42W – 950x1380x330 R410A 5,0-13,8/5,0-15,4 2 844,00 €

– UU48W – 950x1380x330 R410A 5,5-15,7/6,4-17,6 2 907,00 €

– UU60W – 950x1380x330 R410A 5,9-16,3/6,8-18,7 3 085,00 €



22 www.najklima.sk l info@najklima.sk

Energetická trieda 
A+++ a funkcia 3D 
Air Flow
Kompaktné jednotky a funkcia AIR 
FLOW s kombináciou vertikálneho 
a horizontálneho prúdenia vzdu-
chu zaručuje čistý a čerstvý vzduch 
v celej miestnosti. Jednotky majú 
vysokú energetickú triedu A+++  
v chladení aj vykurovaní, takže ne-
musíte mať obavy o vysoké poplat-
ky za energiu.

Jednotky midea sa vyznačujú 
spoľahlivosťou a komfortom a 
rozličnými funkciami:

Režim Turbo mode - pri stla-
čení tlačidla turbo na diaľkovom 
ovládači, prístroj prejde do režimu 
turbo s ultra vysokou rýchlosťou a 
rýchlejšie dosahuje nastavenú tep-
lotu. Po spustení 20 minút v režime 
turbo, vnútorný ventilátor automa-

Spoločnosť midea sa usiluje o vytvorenie technolo-
gických výhod prostredníctvom tímovej práce a ino-
vácie. patrí k popredným svetovým výrobcom zaria-
dení v oblasti klimatizačnej techniky a ponúka vám 
jednoduchý dizajn, kvalitný výkon, spoľahlivosť a 
dlhú životnosť vášho zariadenia.

Nové energeticky úsporné klimatizácie MIDEA fungujú na najnovšom 
inovatívnom režime ECO, 
ktorý optimalizuje chod 
frekvenčného 
kontrolného systému 
a tým Vám prinesie 
komfort s minimálnou 
spotrebou elektrickej 
energie počas 
8 hodín prevádzky. 

ECO Technológia
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ticky obnoví prednastavenú rých-
losť otáčok.

Super Ionizer – funkcia super 
Ionizer vypúšťa pozitívne a nega-
tívne ióny, ktoré eliminujú zápachy, 
baktérie, vírusy a iné škodlivé látky 
a tým pádom dýchate len čerstvý a 
čistý vzduch. 

Funkcia Follow me – teplot-
ný senzor vstavaný do diaľkového 
ovládania vycíti okolitú teplotu, ta-
kže jednotka môže nastaviť izbovú 
teplotu presnejšie pre Vás a priniesť 
väčší komfort.

Sleep mode -  Režim spánku – 
funkcia zvyšuje chladenie a znižuje 
teplotu o 1°C prvé dve hodiny a po-
tom udržuje teplotu nasledovných 5 
hodín. Táto funkcia poskytuje maxi-
málny komfort počas spánku v noci 
a zároveň šetrí energiu.

Inteligentné Oko – vnútorná 
jednotka so vstavaným infračer-

Smart control - svoje zariade-
nie môžete kontrolovať pomo-
cou Wi-Fi a smartfónu aj mimo 
svojho domu - zvonku. 

veným senzorom dokáže rozpo-
znať ľudí v miestnosti, keď nie je v 
miestnosti nikto tak sa automaticky 
vypne po 30 minútach.

Refigerant Leakage control – 
keď z jednotky začne unikať chladi-
vo, ukáže na displeji chybové hlá-
senie a vypne sa automaticky. Táto 
funkcia chráni kompresor.

HD Filter – v porovnaní s oby-
čajnými filtrami sa efekt tohto HD 
proti prachového filtra zvýšil viac 
ako o 50% a odstráni o 80% viac 
škodlivých látok a prachu ako starý 
filter.

Silent mode – vnútorný ventilátor 
funguje na systéme „super-rýchly 

vánok“ a hluk môže byť extrémne 
nízky max. do 20 dB,  keď jednotka 
bude aktivovaná na tichý režim.
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

MSABAU-09HRDN1 – – – R410A 2,6/2,6 638,00 €

MSABBU-12HRDN1 – – – R410A 3,5/3,5 665,00 €

MSABDU-18HRDN1 – – – R410A 5,3/5,3 989,00 €

MSABEU-24HRDN1 – – – R410A 7,1/7,1 1 245,00 €

aURoRa monosplit  
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

pRemieR monosplit 
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

miSSion monosplit inveRteR kompresor
nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie
- zabudované WI-FI

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MS11PU-09HRFN1 – – – R410A 2,6/2,6 1 133,00 €

MS11PU-12HRFN1 – – – R410A 3,5/3,5 1 174,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MSMBBU-09HRFN1 – – – R410A 2,6/2,6 840,00 €

MSMBBU-12HRFN1 – – – R410A 3,5/3,5 890,00 €

MSMBBU-18HRFN1 – – – R410A 5,3/5,3 1 266,00 €

MSMBDU-24HRFN1 – – – R410A 7,1/7,1 1 536,00 €
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

MUE-18HRFN1 MOU-18HRFN1 A/A 1068x235x675 R410A 5,3/5,9 1 586,00 €

MUE-24HRFN1 MOU-24HRFN1 A/A 1068x235x675 R410A 7,1/7,8 1 877,00 €

MUE-36HRFN1 MOU-36HRFN1 A/A 1285x235x675 R410A 10,5/11,0 3 118,00 €

MUE-48HRFN1 MOEU-48HRFN1 A/A 1650x675x235 R410A 14,1/15,5 3 359,00 €

MUE-55HRFN1 MOEU-55HRFN1 A/A 1650x675x235 R410A 16,0/19,1 3 643,00 €

podstropno parapetná jednotka 
monosplit inveRteR kompresor   
- parapetná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

kazetová jednotka monosplit  
inveRteR kompresor
- kazetová jednotka s tepelným čerpadlom + panel
- chladenie/kúrenie

kanálová jednotka monosplit  
inveRteR kompresor
- kanálová jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MCA2U-12HRFN1 MOU-12HFN1 A+/A R410A 3,5/3,8 1 253,00 €

MCD-18HRFN1 MOU-18HFN1 A+/A 840x205x840 R410A 5,3/5,9 1 683,00 €

MCD-24HRFN1 MOU-24HFN1 A+/A 840x205x840 R410A 7,1/7,8 1 991,00 €

MCD-36HRFN1 MOU-36HFN1 A+/A 840x245x840 R410A 10,5/11,0 3 286,00 €

MCC-48HRFN1 MOU-48HRFN1 A/A 840x300x840 R410A 14,1/15,5 3 463,00 €

MCD-55HRFN1 MOEU-55HRFN1 A/A 840x300x840 R410A 16,5/18,4 3 884,00 €

MCD-60HRFN1 MOU-60HDN1 A/A 840x300x840 R410A 17,5/19,4 3 956,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MTBU-12HWFN1 MOU-12HFN1 A/A 700x210x635 R410A 3,5/3,8 1 204,00 €

MTB-18HWFN1 MOU-18HFN1 A/A 920x270x635 R410A 5,3/5,9 1 609,00 €

MTB-24HWFN1 MOU-24HFN1 A/A 920x270x635 R410A 7,1/7,8 1 925,00 €

MTB-36HWFN1 MOU-36HFN1 A/A 1200x865x300 R410A 10,5/11 3 155,00 €

MTB-48HWFN1 MOU-48HDN1 A/A 1200x865x300 R410A 14,1/15,5 3 355,00 €

MTB-55HWFN1 MOEU-55HFN1 A/A 1200x865x300 R410A 16,0/19,1 3 699,00 €
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

MSABAU-09HRDN1 – – – R410A 2,6/2,6 212,00 €

MSABBU-12HRDN1 – – – R410A 3,5/3,5 222,00 €

MSABDU-18HRDN1 – – – R410A 5,3/5,3 270,00 €

MSABEU-24HRDN1 – – – R410A 7,1/7,1 466,00 €

aURoRa multisplit 
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

pRemieR multisplit 
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

miSSion multisplit 
inveRteR kompresor
nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MS11PU-09HRFN1 – – – R410A 2,6/2,6 428,00 €

MS11PU-12HRFN1 – – – R410A 3,5/3,5 447,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MSMBBU-09HRFN1 – – – R410A 2,6/2,6 339,00 €

MSMBBU-12HRFN1 – – – R410A 3,5/3,5 355,00 €

MSMBBU-18HRFN1 – – – R410A 5,3/5,3 409,00 €

MSMBDU-24HRFN1 – – – R410A 7,1/7,1 601,00 €
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vonkajšia jednotka multisplit   
inveRteR kompresor
- vonkajšia jednotka s tepelným čerpadlom 
- jednofázové napájanie, chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery  
vonkajšej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

– M2OD-14HFN1 – – R410A 2,0-4,6/2,9-5,6 1 012,00 €

– M2OD-18HFN1 – – R410A 2,0-5,6/2,9-6,5 1 166,00 €

– M3OD-21HFN1 – – R410A 2,0-6,5/2,9-7,1 1 282,00 €

– M3OD-27HFN1 – – R410A 2,0-8,2/2,9-9,1 1 550,00 €

– M4OD-28HFN1 – – R410A 2,0-12,6/2,6-9,4 1 675,00 €

– M4OA-36HFN1 – – R410A 2,0-12,6/2,6-12,8 1 912,00 €

– M5OC-36HFN1 – – R410A 2,0-12,6/2,6-12,8 2 371,00 €

– M5OD-42HFN1 – – R410A 2,0-13,1/2,6-14,2 2 338,00 €

kazeta štvorcestná multisplit  
inveRteR kompresor
- kazetová jednotka s tepelným čerpadlom + panel
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

MCA2I-09HRFN1 – – 570x260x570 R410A 2,50/2,50 507,00 €

MCA2U-12HRDN1 – – 570x260x570 R410A 3,50/3,50 518,00 €

MCA2I-18HRDN1 – – 570x260x570 R410A 5,20/5,20 538,00 €
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Vďaka svojmu tvaru  môže vzduch 
prúdiť o 26% rýchlejšie, až do vzdia-
lenosti 14 metrov a o 2 metre viac 
do šírky. Navyše sú vybavené po-
kročilou technológiou VirusDoctor a 
Easy Filtrom.

Systém VirusDoctor a filter Easy 
Filter odstraňujú prach, nečistoty a 
alergény, ako aj baktérie a vírusy.  
A to najskôr pomocou filtra a po-
tom systémom VirusDoctor. Vzduch, 

Antibakteriálny povrch filtra okrem 
toho filtruje prach, nebezpečné 
znečisťujúce látky alergény.

Smart WIFI – Nechali ste omy-
lom zapnutú klimatizáciu? Pomo-
cou Vášho smartfónu alebo počíta-
ča ho môžete ľahko vypnúť zvonka. 
Môžete klimatizáciu dokonca zap-
núť ešte pred tým ako prichádzate 
domov, nastaviť režim chladenia a 
plánovací časovač spustenia.

nové nástenné klimatizácie 
SamSUnG sa vyznačujú  
svojou trojuholníkovou 

konštrukciou a povrchovou 
úpravou CrystalGloss.

ktorý dýchate, je tak stále čistý a 
zdravý.

Easy Filter -  Na rozdiel od bež-
ných filtrov, ktoré sú často ťažko 
dostupné, sa filter Easy Filter kli-
matizácie Samsung nachádza na 
vonkajšej hornej časti zariadenia. 
Môžete ho tak jednoducho vybrať, 
vyčistiť a vložiť späť – bez toho, aby 
ste museli otvárať kryt alebo sa na-
ťahovať za filtrom. 
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SmartCheck - Tento systém roz-
poznáva a diagnostikuje problémy 
v ich počiatočnej fáze a poskytu-
je jednoduché a rýchle riešenia 
prostredníctvom aplikácie pre Vás 
smartfón. Nemusíte tak strácať čas 
hľadaním návodu a ušetríte nákla-
dy a komplikácie spojené so zby-
točným volaním servisného techni-
ka.

NOvINkA 
aR9000 s tromi oddelenými ventilátormi, ktoré môžu 
byť používané naraz alebo samostatne si môžete užívať 
rôzne typy chladenia. takto môžete využiť maximálnu 
účinnosť chladenia s minimálnou spotrebou energie. 
tri silné, špirálové lopatky, ktoré zabezpečujú prúdenie 
vzduchu sú vytvorené mechanizmom prúdového mo-
tora. ochladzujú celý dom ešte rýchlejšie a efektívnej-
šie, takže váš domov sa stane komfortným a príjemne 
chladným miestom behom mihnutia oka.

AR9000

AR9000
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Good bez wifi monosplit 
inveRteR kompresor   
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

BetteR s wifi monosplit 
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

Good s wifi monosplit 
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

AR09HSFNCWKNZE AR09HSFNCWKXZE A+/A+ 275x826x260 R410A 1,3-3,3/0,95-4,7 799,00 €

AR12HSFNCWKNZE AR12HSFNCWKXZE A+/A+ 275x826x260 R410A 1,3-4,0/0,95-5,1 829,00 €

AR18HSFNCWKNEU AR18HSFNCWKXEU A++/A 317x1063x294 R410A 1,6-6,0/1,2-8,2 1 309,00 €

AR24HSFNCWKNEU AR24HSFNCWKXEU A++/A 317x1063x294 R410A 2,2-8,0/1,9-10,0 1 459,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

AR09HSSDBWKNEU AR09HSSDBWKXEU A++/A++ 275x826x260 R410A 0,97-3,3/0,97-4,7 1 039,00 €

AR12HSSDBWKNEU AR12HSSDBWKXEU A++/A++ 275x826x260 R410A 0,97-4,0/0,97-5,8 1 089,00 €

AR18HSSDBWKNEU AR18HSSDBWKXEU A++/A+ 317x1063x294 R410A 1,6-7,0/1,2-8,0 1 479,00 €

AR24HSSDBWKNEU AR24HSSDBWKXEU A++/A 317x1063x294 R410A 2,2-8,0/1,9-10,0 1 689,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

AR09HSFSBWKNZE AR09HSFSBWKXZE A+/A+ 275x826x260 R410A 1,3-3,3/0,95-4,7 899,00 €

AR12HSFSBWKNZE AR12HSFSBWKXZE A+/A+ 275x826x260 R410A 1,3-4,0/0,95-5,1 929,00 €

AR18HSFSBWKNEU AR18HSFSBWKXEU A++/A 317x1063x294 R410A 1,6-6,0/1,2-8,2 1 399,00 €

AR24HSFSBWKNEU AR24HSFSBWKXEU A++/A 317x1063x294 R410A 2,2-8,0/1,9-10,0 1 559,00 €
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vonkajšej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

– AJ040FCJ2EH/EU A++/ 545x790x285 R410A 4,0/4,4 1 294,00 €

– AJ050FCJ2EH/EU A+/A 545x790x285 R410A 5,0/5,7 1 486,00 €

– AJ052FCJ2EH/EU A+/A 638x880x310 R410A 5,2/6,3 1 677,00 €

– AJ068FCJ2EH/EU A+/A 638x880x310 R410A 6,8/8,0 1 956,00 €

– AJ070FCJ2EH/EU A+/A 638x880x310 R410A 7,0/8,6 2 237,00 €

– AJ080FCJ2EH/EU A/A 638x880x310 R410A 8,0/9,3 2 580,00 €

– AJ100FCJ2EH/EU A+/A 998x940x330 R410A 10,0/12,0 3 178,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

AR09HSSFBWKNEU AR09HSSFBWKXEU A++/A++ 270x936x264 R410A 0,97-3,3/0,97-5,4 1 359,00 €

AR12HSSFBWKNEU AR09HSSFBWKXEU A++/A++ 270x936x264 R410A 0,97-4,0/0,97-5,8 1 499,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

AR07HSFNBWKNEU – A+/A+ 275x826x260 R410A 2,0/2,2 331,00 €

AR09HSFNCWKNZE – A+/A+ 275x826x260 R410A 2,5/3,3 368,00 €

AR12HSFNCWKNZE – A+/A+ 275x826x260 R410A 3,5/4,0 405,00 €

AR18HSFNCWKNEU – A++/A 317x1063x294 R410A 5,0/6,0 590,00 €

AR24HSFNCWKNEU – A++/A 317x1063x294 R410A 6,8/8,0 805,00 €

BeSt s wifi monosplit 
inveRteR kompresor   
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

Good bez wifi multisplit 
inveRteR kompresor   
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

vonkajšia jednotka multisplit  
inveRteR kompresor
- vonkajšia jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie
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Good s wifi multisplit 
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

BeSt s wifi multisplit 
inveRteR kompresor   
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

BetteR s wifi multisplit 
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

AR07HSFSAWKNEU – A+/A+ 275x826x260 R410A 2,0/2,2 348,00 €

AR09HSFSBWKNZE – A+/A+ 275x826x260 R410A 2,5/3,3 390,00 €

AR12HSFSAWKNZE – A+/A+ 275x826x260 R410A 3,5/4,0 427,00 €

AR18HSFSAWKNEU – A++/A 317x1063x294 R410A 5,0/6,0 615,00 €

AR24HSFSAWKNEU – A++/A 317x1063x294 R410A 6,8/8,0 844,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

AR09HSSFBWKNEU – A++/A++ 270x936x264 R410A 0,97-3,3/0,97-5,4 612,00 €

AR12HSSFBWKNEU – A++/A++ 270x936x264 R410A 0,97-4,0/0,97-5,8 662,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

AR07HSSDBWKNEU – A++/A++ 275x826x260 R410A 2,0/2,2 477,00 €

AR09HSSDBWKNEU – A++/A++ 275x826x260 R410A 2,5/3,3 496,00 €

AR12HSSDBWKNEU – A++/A++ 275x826x260 R410A 3,5/4,0 533,00 €

AR18HSSDBWKNEU – A++/A+ 317x1063x294 R410A 5,0/6,0 728,00 €

AR24HSSDBWKNEU – A++/A 317x1063x294 R410A 6,8/8,0 911,00 €
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

AJN016NDEHA/EU – – 250x575x575 R410A 1,6/2,0 481,00 €

AJN020NDEHA/EU – – 250x575x575 R410A 2,0/2,2 504,00 €

AJN026NDEHA/EU – – 250x575x575 R410A 2,6/2,9 556,00 €

AJN035NDEHA/EU – – 250x575x575 R410A 3,5/3,8 632,00 €

AJN052NDEHA/EU – – 250x575x575 R410A 5,2/5,6 738,00 €

PC4SUSMB Panel – – 45x670x670 – – 228,00 €

PC4SUSMF Panel – – 45x670x670 – – 228,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

NJ026LHXEA – – 199x900x600 R410A 2,60/2,90 657,00 €

NJ035LHXEA – – 199x900x600 R410A 3,50/3,80 681,00 €

MH052FUEA – – 260x900x480 R410 5,20/6,00 807,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

MH026FSEA – – 135x970x410 R410A 2,6/2,90 504,00 €

MH035FSEA – – 135x970x410 R410A 3,5/3,8 615,00 €

Panel PSSMA – – 25x1180x460 – – 207,00 €

Panel PC1NUMPMA – – 25x1180x460 – – 222,00 €

Slim kanálová jednotka multisplit   
inveRteR kompresor
- kanálová jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

1-cestná kazeta Slim multisplit
inveRteR kompresor
- kazetová jednotka s tepelným čerpadlom 
- chladenie/kúrenie

4-cestná kazeta mini S multisplit
inveRteR kompresor
- kazetová jednotka s tepelným čerpadlom 
- chladenie/kúrenie
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Nezáleží na tom, či ste uží-
vateľ náročný, alebo u Vás 
doma potrebujete štandard-
né pohodlie, všetky jednotky 
zaisťujú, aby Váš domov bol 
ideálnym miestom k neruše-
nej relaxácii a odpočinku.

DAIkIN udáva trend 
úspory energie
Vďaka inovatívnemu radu produk-
tov v oblasti klimatizačných zaria-
dení má Daikin veľmi dobrú pozí-
ciu pri zavádzaním nových noriem 
energetickej účinnosti. Tieto systé-

Od roku 2013 zaviedla EÚ sezón-
ne energetické triedy. Tieto nové 
triedy umožňujú spotrebiteľom dať 
lepší prehľad, pretože údaje se-
zónnej účinnosti odrážajú účinnosť 
klimatizačnej jednotky počas celej 
sezóny.Nové energetické triedy sú 
klasifikované od A+++ do D vo 
farebných odtieňoch od tmavoze-
lenej (energeticky najúčinnejšia) 
po červenú (najmenej účinná). In-
formácie na novom značení zahr-
ňujú okrem nových tried sezónnej 
účinnosti pre vykurovanie (SCOP) 
a chladenie (SEER) aj ročnú spotre-
bu energie a úrovne hlučnosti.

Inverterová regulácia 
optimalizuje účinnosť
Daikin INVERTER technológia je 
skutočnou inováciou v oblasti kli-
matizácie. Princíp je jednoduchý: 
inverter prispôsobuje výkon zaria-
denia tak, aby vyhovoval aktuálnej 

kompletný sortiment nástenných 
klimatizačných jednotiek split poskytuje 

riešenie pre každého.

my sú schopné dosahovať najvyš-
šie triedy energetickej účinnosti, 
ustanovené v rámci novej smernice 
o energetickom označovaní. 

Energetická trieda 
DAIkIN
Európska únia uvádza nové ener-
getické triedy, aby mohli spotrebi-
telia porovnávať a vykonávať svoje 
rozhodnutia pri nákupe na základe 
jednotných kritérií značenia. Pred-
chádzajúca európska energetická 
trieda pre klimatizačné jednotky, 
zavedená v roku 1992, splnila svo-
ju úlohu. 
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potrebe – nič viac, nič menej! Táto 
technológia vám prináša dve kon-
krétne výhody:

Pohodlie: Inverter niekoľkoná-
sobne splatí svoje náklady zvý-
šeným pohodlím. Klimatizačný 
systém s inverterom neustále na-
stavuje výkon chladenia a vykuro-
vania tak, aby splnil požiadavky na 
teplotu v miestnosti a tým zlepšil 
úroveň komfortu. Inverter skracuje 
dobu nábehu systému a umožňuje 
rýchlejšie dosiahnuť požadovanú 
teplotu v miestnosti. Akonáhle je 
táto teplota dosiahnutá, inverter 
zabezpečí, aby bola konštantne 
udržiavaná.

Energeticky účinný: Pretože in-
verter sleduje a upravuje teplotu 
okolitého prostredia vždy, keď je to 
potrebné, je spotreba energie o 30 
% nižšia oproti tradičnému systému 
bez invertera.

NOvINkY
Rozšírená rada s ekologickým chladivom R32
Uvedenie novej rady s chladivom R32 ponúka lepšiu účinnosť a nízky dopad na 
životné prostredie
›  Daikin Emura FTXJ-LW/S
›  FTXM-K

Optimalizovaná rada Split pre vykurovanie
›  Široká ponuka pripojiteľných vnútorných jednotiek (nástenné, parapetné)  

s garantovaným vykurovacím výkonom až do vonkajšej teploty -25 °C
›  Unikátna technólogia voľne visiaceho výmenníka tepla: výkonné odmrazova-

nie poskytuje nižšie prevádzkové náklady a chod bez hromadenia námrazy.

Online ovládanie
Ovládanie pomocou mobilnej 
aplikácie je teraz k dispozícii pre 
takmer všetky vnútorné jednotky Split  
ZADARMO!
›  Kontrola stavu vašej jednotky
›  Ovládanie prevádzkového reži-

mu, nastavenie teploty, rýchlosti  
a smeru prúdenia vzduchu

›  Rozvrh: nastavenie teploty a pre-
vádzky, až 4 prevádzkové režimy 
/ denne po dobu 7 dní

›  Poskytované zadarmo ako súčasť 
„CE. ... .WIFI“ v predajnej sade  
k vybraným jednotkám.
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emura ii FtXG-lS (Silver) monosplit  
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

emura ii FtXG-lW (White) monosplit 
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

FTXG20LW RXG20L A+++/A++ 303x998x212 R410A 2,0/2,5 1 461,00 €

FTXG25LW RXG25L A+++/A++ 303x998x212 R410A 2,5/3,4 1 538,00 €

FTXG35LW RXG35L A++/A++ 303x998x212 R410A 3,5/4,0 1 803,00 €

FTXG50LW RXG50L A++/A++ 303x998x212 R410A 5,0/5,8 2 362,00 €

FTXJ20LW PXJ20L A+++/A++ 303x998x212 R32 2,0/2,5 1 534,00 €

FTXJ25LW PXJ25L A+++/A++ 303x998x212 R32 2,5/3,4 1 615,00 €

FTXJ35LW PXJ35L A++/A+ 303x998x212 R32 3,5/4,0 1 893,00 €

FTXJ50LW PXJ50L A++/A+ 303x998x212 R32 5,0/5,8 2 480,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

FTXG20LS RXG20L A+++/A++ 303x998x212 R410A 2,0/2,5 1 568,00 €

FTXG25LS RXG25L A+++/A++ 303x998x212 R410A 2,5/3,4 1 650,00 €

FTXG35LS RXG35L A++/A++ 303x998x212 R410A 3,5/4,0 1 939,00 €

FTXG50LS RXG50L A++/A++ 303x998x212 R410A 5,0/5,8 2 526,00 €

FTXJ20LS PXJ20L A+++/A++ 303x998x212 R32 2,0/2,5 1 568,00 €

FTXJ25LS PXJ25L A+++/A++ 303x998x212 R32 2,5/3,4 1 650,00 €

FTXJ35LS PXJ35L A++/A++ 303x998x212 R32 3,5/4,0 1 939,00 €

FTXJ50LS PXJ50L A++/A++ 303x998x212 R32 5,0/5,8 2 526,00 €
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typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

FTXS20K RXS20L A++/A++ 289x780x215 R410A 2.0/2,5 832,00 €

FTXS25K RXS25L A++/A++ 289x780x215 R410A 2,5/2,8 906,00 €

FTXS35K RXS35L A++/A++ 298x900x215 R410A 3,5/4,0 1 012,00 €

FTXS42K RXS42L A++/A+ 298x900x215 R410A 4,2/5,4 1 277,00 €

FTXS50K RXS50L A++/A+ 298x900x215 R410A 5,0/5,8 1 553,00 €

professional FtXS-k monosplit 
inveRteR kompresor   
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

nexura FvXG-k monosplit  
inveRteR kompresor
- parapetná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie 

Comfort FtX-Jv/Gv  monosplit 
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

FVXG25K RXG25L A++/A+ 600x950x215 R410A 2,5/3,4 1 658,00 €

FVXG35K RXG35L A++/A+ 275x826x260 R410A 3,5/4,5 1 951,00 €

FVXG50K RXG50L A/A+ 275x826x260 R410A 5,0/5,8 2 713,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

FTX20J3 RX20K A+/A++ 283x770x198 R410A 2,0/2,5 600,00 €

FTX25J3 RX25K A+/A+ 283x770x198 R410A 2,5/2,8 666,00 €

FTX35J3 RX35K A+/A+ 283x770x198 R410A 3,3/3,5 759,00 €

FTX50GV RX50GVB A+/A+ 290x1050x238 R410A 5,0/5,8 1 184,00 €

FTX60GV RX60GVB A/A 290x1050x238 R410A 6,0/7,0 1 421,00 €

FTX71GV RX71GVB B/A 290x1050x238 R410A 7,1/8,2 1 986,00 €
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kazetová jednotka  s kruhovým výfukom monosplit 
inveRteR kompresor
- kazetová jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

emura ii FtXG-lW (White) multisplit  
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

FCQG35F RXS35L A++/A++ 204x840x840 R410A 3,4/4,2 1 906,00 €

FCQG50F RXS50L A++/A++ 204x840x840 R410A 5,0/6,0 2 206,00 €

FCQG60F RXS60L A++/A+ 204x840x840 R410A 5,7/7,0 2 408,00 €

Panel BYCQ140D 272,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

FTXG20LW – A+++/A++ 303x998x212 R410A 2,0/2,5 548,00 €

FTXG25LW – A+++/A++ 303x998x212 R410A 2,5/3,4 577,00 €

FTXG35LW – A++/A++ 303x998x212 R410A 3,5/4,0 680,00 €

FTXG50LW – A++/A++ 303x998x212 R410A 5,0/5,8 847,00 €

Ururu Sarara FtXZ-n  monosplit  
inveRteR kompresor  
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

FTXZ25N RXZ25N A+++/A+++ 295x798x372 R410A 2,5/3,6 2 219,00 €

FTXZ35N RXZ35N A+++/A+++ 295x798x372 R410A 3,5/5,0 2 520,00 €

FTXZ50N RXZ50N A+++/A+++ 295x798x372 R410A 5,0/6,3 3 284,00 €
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emura ii FtXG-lS (Silver) multisplit  
inveRteR kompresor 
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

FTXG20LS – A+++/A++ 303x998x212 R410A 2,0/2,5 655,00 €

FTXG25LS – A+++/A++ 303x998x212 R410A 2,5/3,4 689,00 €

FTXG35LS – A++/A++ 303x998x212 R410A 3,5/4,0 816,00 €

FTXG50LS – A++/A++ 303x998x212 R410A 5,0/5,8 1 011,00 €

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

FTXS20K – A++/A++ 289x780x215 R410A 2.0/2,5 416,00 €

FTXS25K – A++/A++ 289x780x215 R410A 2,5/2,8 453,00 €

FTXS35K – A++/A++ 298x900x215 R410A 3,5/4,0 537,00 €

FTXS42K – A++/A+ 298x900x215 R410A 4,2/5,4 642,00 €

FTXS50K – A++/A+ 298x900x215 R410A 5,0/5,8 776,00 €

profesional FtXS-k multisplit 
inveRteR kompresor   
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

Comfort FtX-Jv/Gv  multisplit 
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

FTX20J3 – A+/A++ 283x770x198 R410A 2,0/2,5 180,00 €

FTX25J3 – A+/A+ 283x770x198 R410A 2,5/2,8 234,00 €

FTX35J3 – A+/A+ 283x770x198 R410A 3,3/3,5 237,00 €
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vonkajšia jednotka multisplit
inveRteR kompresor
- vonkajšia jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vonkajšej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

– 2MXS40H A++/A+ 550x765x285 R410A 4,0/4,4 1 121,00 €

– 2MXS50H A++/A+ 550x765x285 R410A 5,0/5,7 1 372,00 €

– 3MXS40K A++ 735x826x300 R410A 4,0/4,6 1 314,00 €

– 3MXS52E A++ 735x826x300 R410A 5,2/6,8 1 461,00 €

– 3MXS68G A/B 735x826x300 R410A 6,8/8,6 1 796,00 €

– 4MXS68F A+/B 735x826x300 R410A 6,8/8,6 1 908,00 €

– 4MXS80E A++/A 770x900x320 R410A 8,0/9,6 2 243,00 €

– 5MXS90E A++/A 770x900x320 R410A 9,0/10,4 2 467,00 €

nexura FvXG-k multisplit  
inveRteR kompresor
- nástenná jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery 
vnútornej 

jednotky (dxvxŠ)
Chladivo

výkon  
chladenia 

/kúrenia (kW)
Cena bez dpH

FVXG25K – A++/A+ 600x950x215 R410A 2,5/3,4 697,00 €

FVXG35K – A++/A+ 275/826/260 R410A 3,5/4,5 828,00 €

FVXG50K – A/A+ 275/826/260 R410A 5,0/5,8 1 198,00 €

kazetová jednotka  s kruhovým výfukom multisplit 
inveRteR kompresor
- kazetová jednotka s tepelným čerpadlom
- chladenie/kúrenie

typ vnútornej 
jednotky

typ vonkajšej 
jednotky

energetická 
trieda

Rozmery vnútornej 
jednotky (dxvxŠ)

Chladivo
výkon chladenia 
/ kúrenia (kW)

Cena bez dpH

FCQG35F A++/A++ 204x840x840 R410A 3,4/4,2 725,00 €

FCQG50F A++/A++ 204x840x840 R410A 5,0/6,0 754,00 €

FCQG60F A++/A+ 204x840x840 R410A 5,7/7,0 778,00 €

Panel BYCQ140D 272,00 €
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Naša spoločnosť je nositeľom certifikátu o odbornej spô-
sobilosti na nakladanie s fluórovanými skleníkovými plyn-
mi podľa zákona č. 286/2009 Z.z. §6 (3) pre kategóriu I.

Ochrana životného prostredia
Veľký dôraz kladieme na ochranu životného pros-
tredia. Všetky nami ponúkané klimatizačné zaria-
denia sú plnené ekologickým chladivom R410A, 

ktoré patrí medzi najmodernejšie chladivá. Naším 
cieľom je vytvárať ceny tak, aby klimatizácie s  

najvyššou energetickou triedou A+++, ktoré šetria 
energetické zdroje zeme, boli cenovo dostupné. 

Snažme sa spoločne 
chrániť našu Zem!

referencie
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neváhajte a kontaktujte nás!

www.najklima.sk l info@najklima.sk

komáRno    Hradná 3    +421 948 797 316 

BRatiSlava    Hrachova 4    +421 948 004 168

dUnaJSká StReda   Biskupa Kondého 4577/18  +421 948 009 534

nitRa     Rybárska 37    +421 948 446 876

Wien     Rosensteingasse 23/8   +43 676 761 6879

BRno     Botanická 606/24   +420 721 752 936

BUdapeSt    Szakoly út. 1    +36 20 3941 260



Obchodný partner

www.najklima.sk l info@najklima.sk


