Νέες
Καλύτερες Τιμές !

Κωδικός/
Είδος

Προϊόν

Περιγραφή

Ειδικές Προσφορές
Season - 9/2018
- Οι τιμές δεν
περιλαμβάνουν ΦΠΑ

Κατασκευή

Χ.Ε.Α.

Αξεπέραστη απόδοση
Ανοξείδωτος διαθλαστικός ανακλαστήρας, ειδικά σχεδιασμένος να ανακλά πλήρως τη θερμότητα
διαχέοντας ομοιόμορφα τη ζεστασιά
Με 3 διπλο διαθλαστικές αντιστάσεις χαλαζία
Slim line: Εύκολη αποθήκευση & μεταφορά με χερούλια -Design που ταιριάζει σε κάθε σπίτι
Τοποθετείται σε πάτωμα & τοίχο - Φωτιζόμενα κουμπιά
Ρυθμιζόμενος αποδοτικός Θερμοστάτης Χώρου για οικονομία, διατηρώντας τη θερμοκρασία του
δωματίου - Μικρο-διακόπτης auto-off σε περίπτωση ανατροπής

351
Χαλαζίας
Θερμοπομπ
ός 2σε1
600 / 1200
/ 1800 W

Turbo μοτέρ με ξεχωριστό κουμπί on/off
Με 3 διπλο διαθλαστικές αντιστάσεις χαλαζία ασύγκριτης απόδοσης & ποιότητας
Ανοξείδωτος διαθλαστικός ανακλαστήρας,
ειδικά σχεδιασμένος να ανακλά πλήρως τη θερμότητα για
μέγιστη θέρμανση με ΜΕΓΑΛΗ οικονομία διαχέοντας ομοιόμορφα τη ζεστασιά
Slim line: Εύκολη αποθήκευση & μεταφορά με χερούλια -Design που ταιριάζει σε κάθε σπίτι
Τοποθετείται σε πάτωμα & τοίχο - Φωτιζόμενα κουμπιά
Ρυθμιζόμενος αποδοτικός Θερμοστάτης Χώρου για οικονομία, διατηρώντας τη θερμοκρασία του δωματίου Μικρο-διακόπτης auto-off σε περίπτωση ανατροπής
Άμεση & έντονη ζεστασιά, φθηνά με ασύγκριτη απόδοση & ασφάλεια

352
Χαλαζίας
Θερμοπομπ
ός 2σε1
Turbo
600 / 1200
/ 1800 W

TURBO
Η πιο υγιεινή & ασφαλής θέρμανση για όλο το σπίτι,
ιδανικά για το παιδικό δωμάτιο χωρίς να ξηραίνει το περιβάλλον
Προσαρμόζετε τα watt ανάλογα με τις ανάγκες σας
Στιβαρή μεταλλική, ποιοτική κατασκευή με ειδικά πλαστικά μέρη
Ενδείκνυται για χώρους με πολλή υγρασία – Αντι ψυκτική προστασία
Ρυθμιζόμενος αποδοτικός Θερμοστάτης Χώρου για οικονομία διατηρώντας τη θερμοκρασία του δωματίου εκεί
που τη θέλετε - Αντίσταση με MICA & θερμικό ασφαλείας για αποφυγή υπερθέρμανσης - Ιδανική συσκευή για
υγιεινή θέρμανση υψηλής απόδοσης - Σύστημα air convection
Slim line: Εύκολη αποθήκευση & μεταφορά με χερούλια * Design
Τοποθετείται σε πάτωμα & τοίχο - Φωτιζόμενα κουμπιά τα οποία σβήνουν αυτόματα όταν η θερμοκρασία που
έχετε επιλέξει επιτευχθεί δείχνοντάς σας πότε σταματά η κατανάλωση

341
Θερμοπομπ
ός
Convector
750 / 1250
/ 2000 W

342
Θερμοπομπ
ός
Convector
Turbo
750 / 1250
/ 2000 W

231
Μεταλλικό
Αερόθερμο
1000 /
2000 W

TURBO

Με Turbo μοτέρ με ξεχωριστό κουμπί on/off για γρηγορότερη ανακύκλωση του αέρα &
αποδοτικότερη απόκριση του θερμοστάτη για οικονομία
Η πιο υγιεινή & ασφαλής θέρμανση για όλο το σπίτι, ιδανικά για το παιδικό δωμάτιο χωρίς να ξηραίνει το
περιβάλλον.
Επιλέγετε οικονομικά & προσαρμόζετε τα watt ανάλογα με τις ανάγκες τους σπιτιού σας
Στιβαρή μεταλλική, ποιοτική κατασκευή με ειδικά πλαστικά μέρη
Ενδείκνυται για χώρους με πολλή υγρασία – Αντι ψυκτική προστασία
Ρυθμιζόμενος αποδοτικός Θερμοστάτης Χώρου για οικονομία διατηρώντας τη θερμοκρασία του δωματίου εκεί
που τη θέλετε - Αντίσταση με MICA & θερμικό ασφαλείας για αποφυγή υπερθέρμανσης - Ιδανική συσκευή για
υγιεινή θέρμανση υψηλής απόδοσης - Σύστημα air convection
Slim line: Αποθήκευση & εύκολη μεταφορά με χερούλια * Design που ταιριάζει σε κάθε σπίτι
Τοποθετείται σε πάτωμα & τοίχο - Φωτιζόμενα κουμπιά τα οποία σβήνουν αυτόματα όταν η θερμοκρασία που
έχετε επιλέξει επιτευχθεί δείχνοντάς σας πότε σταματά η κατανάλωση

Μεταλλική στιβαρή κατασκευή με πρόσοψη αλουμινίου
Ρυθμιζόμενη κλίση της συσκευής για να διοχετεύσετε τη ζέστη εκεί που επιθυμείτε
.Ρύθμιση ισχύος 1000 W - 2000 W ή σκέτο ανεμιστήρα
Με θερμοστάτη χώρου ο οποίος λαμβάνει θερμοκρασία από το περιβάλλον για τη σωστή ρύθμιση και
διατήρηση της θερμοκρασίας & αντι-ψυκτική προστασία
Αντίσταση με MICA & θερμικό ασφαλείας για αποφυγή υπερθέρμανσης
Με φωτιζόμενη ενδεικτική λυχνία όταν βρίσκεται σε λειτουργία

Οι συσκευές μας θα κρατήσουν ικανοποιημένους τους πελάτες σας χωρίς ζημιές & παράπονα με εξαιρετική απόδοση & κέρδος ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στο κατάστημά σας. Αλυσιδωτά
οφέλη για όλους. Επιλέγουμε προσεκτικά τις πρώτες ύλες
και κατασκευάζουμε έχοντας μελετήσει και ελέγξει την κάθε συσκευή μια προς μια ώστε να διασφαλιστεί
η ποιότητα, η αξιοπιστία και η ικανοποίησή σας.
Δε διακινδυνεύουμε την αξιοπιστία της ποιοτικής Ελληνικής κατασκευής και του brand Serton
Εμπιστευτείτε μας

