
KLIMATYZATORY
EWAPORACYJNE

CENNIK 2018



CENNIK DETALICZNY 

KLIMATYZATORY 2018

7 150 zł + Vat

BREEZE 900 T  INWERTER

15 000 m³/h 

wylot powietrza: góra

inwerter: 16 prędkości wentylatora

wentylator osiowy,

 powierzchnia chłodzenia: do 250 m² 

Na zamówienie

BREEZE DC 900 T INWERTER
18 000 m³/h 
wylot powietrza: góra
inwerter: 18 prędkości wentylatora
wentylator osiowy,
powierzchnia chłodzenia: do 200 m²  
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7 150 zł + Vat

BREEZE 900 D  INWERTER

15 000 m³/h 

wylot powietrza: dół

inwerter: 16 prędkości wentylatora

wentylator osiowy,

 powierzchnia chłodzenia: do 250 m² 

Na zamówienie

BREEZE DC 900 D INWERTER
18 000 m³/h 
wylot powietrza: dół
inwerter: 18 prędkości wentylatora
wentylator osiowy,
powierzchnia chłodzenia: do 200 m² 

7 548 zł + Vat

BORA  18 T  INWERTER
18 000 m³/h 
wylot powietrza: góra
inwerter:10 prędkości wentylatora
wentylator osiowy
powierzchnia chłodzenia: do 250 m² 



7 548 zł +Vat
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BORA 18 D INWERTER
18 000 m³/h
wylot powietrza: dół
inwerter: 10 prędkości wentylatora 
wentylator osiowy
napęd bezpośredni (bez paska)
powierzchnia chłodzenia: do 250 m² 

BLIZZARD DC 18 T INWERTER
18 000 m³/h
wylot powietrza: góra
inwerter: 10 prędkości wentylatora
wentylator promieniowy
napęd bezpośredni (bez paska)
powierzchnia chłodzenia: do 200 m²    

BLIZZARD DC 18 D INWERTER
18 000 m³/h
wylot powietrza: dół
inwerter: 10 prędkości wentylatora
wentylator promieniowy 
napęd bezpośredni (bez paska)
powierzchnia chłodzenia: do 200 m² 

MISTRAL 1500/2 T
30 000 m³/h
wylot powietrza: góra 
2 prędkości wentylatora
wentylator osiowy
napęd bezpośredni (bez paska)
powierzchnia chłodzenia: do 350 m²

9 150 zł +Vat

8 992 zł +Vat

14 500 zł +Vat

14 500 zł +Vat

MISTRAL 1500/2 D
30 000 m³/h
wylot powietrza: dół 
2 prędkości wentylatora
wentylator osiowy
napęd bezpośredni (bez paska)
powierzchnia chłodzenia: do 350 m²

MISTRAL 1500 T INWERTER
30 000 m³/h
wylot powietrza: góra 
inwerter: 12 prędkości wentylatora
wentylator osiowy
napęd bezpośredni (bez paska)
powierzchnia chłodzenia: 350 m²

MISTRAL 1500 D INWERTER
30 000 m³/h
wylot powietrza: dół 
inwerter: 12 prędkości wentylatora
wentylator osiowy
napęd bezpośredni (bez paska)
powierzchnia chłodzenia: do 350 m²

15 950 zł+ Vat

15 950 zł+ Vat

و 2 3 4 5 6 6 4 4 5 6 9 5
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TIVIANO 150C
4 000 m³/h
wylot powietrza: bok 
trzy prędkości wentylatora
wentylator promieniowy
powierzchnia chłodzenia: 40 m²

TIVIANO 300C
6 000 m³/h
wylot powietrza: bok 
trzy prędkości wentylatora
wentylator promieniowy
kratka swing
powierzchnia chłodzenia: do 80 m²

PURGA 1750/2500/4000
33 000/ 50 00/80 00 m³/h
wylot powietrza: góra lub bok
2 prędkości wentylatora
wentylator promieniowy
napęd bezpośredni (bez paska)
powierzchnia chłodzenia: do 800 m²

PASAT 30/2 D
30 000 m³/h
wylot powietrza: dół 
2 prędkości wentylatora
wentylator osiowy
powierzchnia chłodzenia: do 350 m²

PASAT 30/2 T
30 000 m³/h
wylot powietrza: góra
2 prędkości wentylatora
wentylator osiowy
napęd bezpośredni (bez paska)
powierzchnia chłodzenia: do 350 m²

PASAT 30 D INWERTER
30 000 m³/h
wylot powietrza: dół 
inwerter: 10 prędkości wentylatora
wentylator osiowy
powierzchnia chłodzenia: do 350 m²

PASAT 30 T INWERTER
30 000 m³/h
wylot powietrza: góra 
inwerter: 10 prędkości wentylatora
wentylator osiowy
powierzchnia chłodzenia: 350 m²

2 490 zł+ Vat

4 800 zł+ Vat

Cena na

zapytanie

16 300 zł+ Vat

16 300 zł+ Vat

17 890 zł+ Vat

17 890 zł+ Vat
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ZEPHYR 304 (mobilny)
4000 m³/h
wentylator osiowy
kratka swing
wlot powietrza: bok
trzy prędkości wentylatora
powierzchnia chłodzenia: do 25m² 

ZEPHYR 312 (mobilny)
12 000 m³/h
wentylator osiowy
kratka swing
wlot powietrza: bok
trzy prędkości wentylatora
powierzchnia chłodzenia: do 100m² 

ZEPHYR 318 (mobilny)
18 000 m³/h
wentylator osiowy
kratka swing
wlot powietrza: bok
trzy prędkości wentylatora
powierzchnia chłodzenia:  do 150m²

ZEPHYR 324 (mobilny)
23 500 m³/h
wentylator osiowy
kratka swing
wlot powietrza: bok
trzy prędkości wentylatora
powierzchnia chłodzenia: do 200m²

772 zł + Vat

2 996 zł + Vat

4 127 zł + Vat

4 805 zł + Vat

8 249 zł + Vat

NORTES 900 (mobilny)
15 000 m³/h
inwerter (16 prędkości wentylatora)
wylot powietrza: bok
wentylator osiowy
kratka swing
powierzchnia chłodzenia: do 250m²

ZEPHYR 280 (mobilny)
8 000 m³/h
wylot powietrza: bok
trzy prędkości wentylatora
wentylator osiowy
kratka swing
powierzchnia chłodzenia: do 60m²

2 561 zł +Vat

KLIMATYZATORY MOBILNE 2018
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 Komora rozprężna (konfuzor) 
 wylotem na cztery strony- metalowa
(malowana proszkowo)
Wymiar wewnętrzny wlotu powietrza: 
670x670mm
Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami: 
540x240mm (4 szt.)
Max. wymiar zewnętrzny 880x880mm

1 345 zł + Vat

 Komora rozprężna (konfuzor) z
 wylotem na osiem stron  
plastikowa (ABS)
Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami: 
356x244mm(8 szt.)
Wymiar zewnętrzny: 1110x1110mm
Max. wysokość: 310mm

1 521 zł+ Vat

 Komora rozprężna (konfuzor) z  
wylotem na sześć stron - metalowa
(malowana proszkowo)
Wymiar wew. wlotu powietrza: 645x645mm
Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami:
 490x230mm (6 szt.)
Wymiar zewnętrzny 1185x1050mm
Max. wysokość 330mm

1 435 zł + Vat

 Kratka SWING - plastikowa (PP)
napęd elektryczny
zailanie 230V/50 Hz
Wymiar wewnętrzny: 630x400mm
Wymiar zewnętrzny:  685x450mm

510 zł + Vat

 Kratka SWING do klimatyzatora 
Nortes - plastikowa (PP)
włączanie manualne
Wymiar wewnętrzny 630 x 430 mm
Wymiar zewnętrzny  680 x 480 mm,

510 zł + Vat  
5

 

 ELEMENTY WENTYLACYJNE 2018

 Komora rozprężna (konfuzor) z wylotem 
na cztery strony – plastikowa (ABS)
Wymiary kratki wylotowej z żaluzjami: 
536x244mm(4 szt.)
Max. wymiar zewnętrzny: 895x895mm
Max. wysokość: 290mm

994 zł + Vat
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 Kratka wentylacyjna z przepustnicą 
0kąt 30  540x300mm / 405x195mm

Plastikowa (PP)
Żaluzje regulowane ręcznie w 
pionie i poziomie.
Wymiar zewnętrzny: 540x300xmm; 
wymiar wewnętrzny: 405x195mm

   137 zł + Vat

 Kratka wentylacyjna płaska 
3 10x260mm/210x195mm plastikowa (PP)
Kratka wentylacyjna wykonana z tworzywa 
sztucznego PP, z regulowanymi żaluzjami 
i przepustnicą powietrza.
Wymiar zewnętrzny  310x260mm ;
wymiar wewnętrzny 210x195mm

    102 zł + Vat  
 Kratka wentylacyjna z przepustnicą 
5 00x260mm/400x200mm plastikowa (PP)
Kratka wentylacyjna z przepustnicą
Żaluzje regulowane ręcznie w pionie 
i poziomie.
Wymiar zewnętrzny: 500x260xmm ;
wymiar wewnętrzny: 400x200mm

   167 zł + Vat

6

Kratka SWING z napędem elektrycznym 
950x550mm/900x500mm plastikowa (PP)
Wymiar wewnętrzny: 900x500mm
Wymiar zewnętrzny: 950x550mm
Zasilanie kratki SWING: 230V/50Hz
Żaluzje poziome regulowane ręcznie, 
żaluzje pionowe,regulowane elektrycznie 
poprzez funkcję SWING.

804 +Vat
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 WKŁADY (PADY) CELULOZOWE 2018

Wkład celulozowy (5090) 
2 

1000 x 1000 x 100 (1m )

Wkład celulozowy (7090)
2  1000 x 1000 x 150 (1m )

Wkład celulozowy (7090) 
2  

1000 x1000 x 100 (1m )

417zł + Vat
2za 1m  

344zł + Vat
2za 1m  

313zł + Vat
2za 1m

 

NORTES 900 P 
wkład celulozowy ( 5090)
Wymiary:
wys.(625 + 30)mm x szer.770mm 
x gr.100mm 
(kpl 4 szt.)

224 zł + Vat
 za 1 szt

Breeze 900 i Breeze C 900 
wkład celulozowy  (5090)
Wymiary:
wys.675+30)mm x szer.790mm 
x gr.100mm
(kpl 4 szt)

224 zł+ Vat 
za 1 szt
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Mistral 1500 
wkład (pad) celulozowy (kod 5090)
Wymiary:
wys.(840+30)mm x szer.900mm 
x gr.120mm 
(kpl. 4szt.) 

396 zł + Vat

za 1 szt

 Blizzard  DC 18/ Bora 18 
wkład celulozowy  (5090)
Wymiary:
wys.(590+30)mm x szer.830mm x 
gr.75mm (kpl. 2 szt)
wys.(590+30)mm x szer 830mm x 
gr100mm(kpl 2 szt)

236 zł+ Vat
za 1 szt
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Ponente 1500 
 wkład (pad) celulozowy (kod 5090)
Wymiary:
wys.(850+ 30)mm x szer.450mm
x gr.100mm 
(kpl. 8 szt.) 

183 zł + Vat

 za 1 szt

 Pasat 30
wkład (pad) celulozowy ( kod 5090)
Wymiary:
wys.(940+30)mm x szer.886mm 
x gr.100mm 
(kpl. 4 szt)

396 zł+ Vat
 za 1 szt

 Monfri - wkład (pad) celulozowy 
jako zamiennik ( 5090)
Wymiary:
wys.1470 + 30 x szer. 570 x gr.100mm 

264 zł+ Vat
za 1 szt

Breezair  ICON EXH 210   

wkład celulozowy jako zamiennik (5090)

Wymiary:

wys.(605+30)mm x szer.800mm 

x gr. 90mm (kpl. 2 szt)

wys.(605+30)mm x szer.800mm 

x gr.100mm (kpl. 2 szt)

224 zł + Vat
 za 1 szt

224 zł + Vat
 za 1 szt

Breezair  TBA 550 

wkład celulozowy jako zamiennik (5090)

Wymiary: 

wys.(495+30)mm x szer.850mm 

x gr.90mm (kpl 4 szt.) 
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224 zł + Vat
 za 1 szt

Breezair  ICON EXH 170 , 190  

wkład celulozowy jako zamiennik (5090)

Wymiary:

wys.(605+30)mm x szer.800mm 

x gr.90mm (kpl 4 szt.)
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987 zł +Vat
2

za 1 m

 Wodna ściana chłodząca 
kurtyna wodna
( kod wkładu chłodzącego 7090) 
 Wymiar; dł x szer.  na zamówienie, 
grubość ściany 150 mm

2 Cena za 1m

 Wodna ściana chłodząca 
kurtyna wodna
( kod wkładu chłodzącego 5090) 
Wymiary: dł. x szer.  na zamówienie, 
grubość ściany 100 mm

2
cena za 1m

859 + Vat
2 za 1 m

 Wodna ściana chłodząca
kurtyna wodna
( kod wkładu chłodzącego 7090) 
 Wymiar;  dł. x szer. na zamówienie, 
grubość ściany 100 mm

2
 Cena za 1m

859 + Vat
2

 za 1 m

WODNE ŚCIANY CHŁODZĄCE 2018
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EKONAIR Sp z o.o.

Gorzów Wlkp.
ul. Podmiejska 17A

66-400 Gorzów Wlkp.

tel: +48 (61) 666 02 03
ekonair@ekonair.pl

http://www.ekonair.pl/
http://www.klimatyzatoryewaporacyjne.pl/
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