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Климатизация и 
отопление за дома



Създаваме 
перфектния климат 

за вас

Повече от деветдесет години, Daikin разработва и произвежда 

висококачествени климатични системи, които предлагат оптимална комбинация 

на охлаждане и отопление. Обединява перфектен комфорт и цялостни решения 

за домакинства и предприятия, а растящата загриженост за околната среда, 

изисква най-високи нива на иновация и качество.

Защо да изберете Daikin?
Нашето обещание е гаранция, че потребителите могат да 
разчитат на Daikin за изключителен комфорт и свободата да се 
съсредоточат върху работата и домашния живот.

Ние се посвещаваме на технологично съвършенство, дизайн 
и най-висок стандарт, за да могат нашите потребители да се 
доверяват и разчитат на комфорта, който предлагаме.

Нашето обещание към планетата е абсолютно. Нашите 
продукти са в челните редици на ниска консумация на енергия 
и непрекъснато работим върху иновации за по-нататъшно 
намаляване на въздействието върху околната среда.

Ние водим там, където другите ни следват.

Ние ще продължим нашето глобално лидерство в ОВК 
решенията, тъй като нашия специализиран експертен опит във 
всички пазарни сектори, съчетан с над 90 години опит ни даде 
възможността да създадем добавена стойност в дълготрайни 
взаимоотношения, основани на доверие и уважение.

Ние обещаваме да продължим с нашето мото да мислим напред, 
гледайки на предизвикателствата като на възможности да 
създаваме все по-добри решения.

Ние ще сме двигателя на иновациите и ще положим 
допълнителни усилия за нашите клиенти и нашата компания.

Ние ще бъдем умни и готови да направим нещата по различен 
начин.

Ние ще се придържаме към тези основни ценности на нашата 
марка, което ще доведе до устойчив успех с продължителен 
растеж.

Защо да изберете
Home Comfort Expert?
90 години история ни дават възможността да 
създадем дълготрайни взаимоотношения, основани 
на доверие и уважение. 

Ето защо ние подбираме нашите партньори Home 
Comfort Expert внимателно, за да се гарантира 
максимално ниво на обслужване съобразено с 
нуждите на крайния потребител.

Поради специалната подкрепа и обучения, 
предоставени от Daikin, Home Comfort Experts са 
в състояние да ви дадат ексклузивно обслужване, 
индивидуална помощ и още по-атрактивни оферти 
от други дилъри. Така че не се притеснявайте, вие 
сте на възможно най-доброто място, когато става 
въпрос за избор на перфектния климатик.



100%
енергия

80%
околен въздух

20%
електричество

Знаете ли
какво е термопомпа въздух-въздух?

Термопомпите извличат топлина от външния въздух дори 
при студено време. Те използват електрически задвижван 
компресор и са изключително ефективни при отопление на 
апартамент или къща. Термопомпените климатици Daikin са тихи 
и дискретни, и използват най-съвременни технологии, за да 
намалят сметките за електроенергия.

С термопомпените климатици Daikin 80% от енергията, 
използвана за отопление на вашия дом, идва от външния въздух, 
който е възобновяем ресурс! При охлаждане системата обръща 
цикъла като извлича топлина от въздуха в помещенията.

Знаете ли каква е разликата между 
хладилни агенти R-410A и R-32?

R-A е хладилен агент, който в момента се използва  в
повечето от климатиците на пазара. Това е смес, която се състои
от два различни хладилни агента и има няколко предимства,
което е и причината, поради която е толкова често използван.
Въпреки това от  г. нататък, този хладилен агент ще бъде
забранен, защото има висок потенциал за глобално затопляне
(GWP = число, което изразява потенциалното въздействие,
което даден хладилен агент би имал върху глобалното
затопляне, ако бъде изпуснат в атмосферата).

Знаете ли какво  
означава "Инвертор"?

Когато механично устройство се включва, често може да бъде 
забелязан скок в потреблението на енергия. Този скок води до 
по-високи експлоатационни разходи, тъй като устройството се 
нуждае от повече електричество, за да стартира. Инверторът 
действа като педалът за газ на колата. Вместо първоначалния 
скок на консумацията на енергия, инверторът бавно набира 
скорост. 
Често, когато климатична система с инвертор се включва, вие 
дори не забелязвате, че е започнала. Устройството набира 
скорост постепенно и избягва всякакви скокове в разхода на 
енергията, което прави задвижваните от инвертор климатици да 
консумират приблизително -% по-малко електроенергия в 
продължение на целия сезон на охлаждане.

Това е причината, поради която Daikin вече въведе климатици 
с R- хладилен агент, който има само една трета GWP от това 
на R-A, затова е по-благоприятен за околната среда. Освен 
това, R- прави работата на монтажниците и сервизните 
техници много по-лесна, тъй като от една страна има сходни 
характеристики с R-A, но е един компонент, а не смес, 
следователно работата с него, рециклирането и повторното му 
използване са по-лесни.



Спокойствие

Сервизното обслужване на Daikin и екипите 
от мрежата на нашите сервизни партньори се 
стремят да разработят интелигентни услуги и 
решения, които да надхвърлят очакванията Ви. 
Като гарантираме, че Вашите климатични системи 
се поддържат от професионалисти, ви даваме 
спокойствие!

Здравословен въздух

Правилно поддържаната климатична инсталация, 
освен че ще поддържа вашия дом топъл или 
хладен, ще осигури оптимално качество на 
въздуха. Като се уверите, че въздушните филтри 
и топлообменници се почистват редовното, вие 
осигурявате на вас и вашето семейство чист 
въздух.

Повишена ефективност на системата

Редовната поддръжка, като например преглед, 
промени в маслото и течността, подмяна на части 
и други по-малки настройки, може да помогне на 
вашия климатик да работи много по-ефективно. 
Така ще се възползвате от спестяването на енергия, 
тъй като климатичната система ще работи с най-
висока ефективност.

Икономия на разходи

В дългосрочен план, техническото обслужване 
винаги е по-евтино от повикванията по спешност. 
Профилактиката позволява на Вас
и на Daikin да планирате предварително и да 
избегнете спешни повиквания. 
Други предимства са ясните и прозрачни разходи, 
които могат лесно да бъдат предвидени в бюджета. 
С течение на времето това намалява общия разход 
за притежаване (ОСП) и свързаните оперативни 
разходи.

Минимизиран престой на системата

Добре поддържана климатична означава, че 
по-малко вероятно да се повреди по време на 
активния сезон. 

Поддържането на тялото, съответстващо на 
съвременните изисквания при всички проверки 
при обслужване означава по-малко безпокойство, 
че тялото ще откаже, когато е най-необходимо.

Защо техническо
обслужване?



Подобрени характеристики на 
безопасност

Когато едно тяло не работи при оптимални 
условия за по-дълги периоди от време, то може 
да причини опасни условия на труд или аварии. 
Редовното техническо обслужване гарантира, че 
климатичната система ще работи безопасно и ще 
отговаря на местните разпоредби и изисквания. 

Оригинални резервни части, инструменти 
и оборудване

Всички резервни части, използвани от сервизното
обслужване на Daikin или мрежата на нашите 
сервизни партньори, са сертифицирани от 
Daikin, което означава, че опасността от повреда 
и неизправности може да бъде намалена, като 
същевременно се гарантира, че гаранцията е 
валидна. В случай, че е необходимо отваряне, 
основен ремонт или поправка, Daikin като 
OEM производител има всички оригинални 
инструменти, отливки и оборудване, за да
гарантира, че ремонтът се извършва в 
съответствие с фабричните препоръки и ще запази
оборудването Ви в работно състояние.

Daikin използва модерни сервизни инструменти, 
когато ние се грижим за Вашите климатици. 
Тези инструменти не се намират на свободния 
пазар и улесняват модерното отстраняване на 
неизправности и отчитането, което трябва да се 
направи, за да се гарантира, че тялото е правилно 
оптимизирано и параметризирано, както и че е 
проверена целостта на климатичната система.

Пълно съответствие със законовите 
изисквания

Ако знаете, че системата ви се поддържа 
и обслужва, това ви дава увереност, че са 
изпълнени всички съответни законови 
изисквания (напр. регламента за
флуорирани парникови газове).

РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № / НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И СЪВЕТА от  
април  г. за флуорираните парникови 
газове, отменящ Регламент (ЕО) № /



ВАШИТЕ ПРЕДИМСТВА

Пълен комфорт 
у дома

Иконичен комфорт: Emura
Върхова ефективност и
комфорт с превъзходен дизайн.

Иновативен комфорт: Stylish
Технологията се среща с дизайна 
и създава премиум климатично 
решение.

Чист комфорт: Ururu Sarara
Абсолютен контрол на климата - овлажняване 
и премахване на влажността, пречистване на 
въздуха и вентилация, висока ефективност 
при отопление и охлаждане.

Интелигентен комфорт: Perfera
Стенно тяло с атрактивен дизайн, 
осигуряващо перфектно качество  
на въздуха в помещението.

Дискретен комфорт: Comfora
Стилният дизайн на предния панел 
се съчетава с всеки интериор.

Достъпен комфорт: Sensira
С всички функции за оптимален 
вътрешен климат и дори малко 
повече

Скрито тавано тяло 
Виждат се само смукателните и 
разпределителните решетки.

Подово тяло 
Създава оптимален комфорт 
при отопление, благодарение 
подаването на въздуха близо до 
пода.

Защо да изберете  
сплит система на Daikin?

• Идеалното решение за всяко приложение,

благодарение на широката гама от продукти за

охлаждане и отопление

• Ниски сметки за енергия, благодарение на

високата сезонна ефективност до A +++ и

енергоспестяващи функции, като например

интелигентно око и седмичен таймер

• Контрол чрез смартфон приложение или лесно

за управление дистанционно управление

• Перфектен вътрешен климат:  изключително

ниски нива на шум и перфектен въздушен поток

Различни вътрешни тела

1. Стенно тяло:
широка гама от климатици с топ ефективност и дизайн до такива
предлагащи добро съотношение между цена и качество.

2. Подово тяло: 
идеално за отопление, предлага функции като излъчващ топлина
преден панел.

3. Канално тяло: 
тъй като може да се монтира в окачен таван, то се слива
незабележимо с всеки интериор, като само решетките са видими



IFTTT: улеснете си работата

IFTTT е решение, което свързва съвместими продукти и услуги 
от трети страни (интелигентни измервателни уреди, светлини, 
термостати ...), така че те да работят най-добре за вас.

В рамките на IFTTT могат да се направят две операционни 
настройки:

  DO: просто изпълнява действие (например: включено/изклю-
чено)

  IFTTT означава, че ако това, следва онова, и ви позволява да 
автоматизирате действията (следва онова) в зависимост от 
определени тригери (ако това)

Пример:

АКО излезете от дадена зона, ТОГАВА се изключва отоплението 

Задействащ сигнал е местоположение, което се определя от вашия 
смартфон. Ако напуснете област, например в офиса, охлаждането в 
дома ви ще се включи автоматично.

АКО за тялото има сигнал за грешка, ТОГАВА се изпраща текстово 
съобщение (на монтажника/потребителя/...) ERROR

Адаптерът за безжична LAN връзка BRP069* отговаря на всички от следните условия:
A. Общодостъпен за обществото чрез продажба без ограничения от търговски точки за търговия на дребно чрез един от следните начини: 1) Транзакции при лична покупка;
2) Транзакции при доставка по пощата; 3) Електронни транзакции; или 4) Транзакции при телефонно обаждане;
B. Криптографската функционалност не може лесно да се редактира от потребителя; C. Предназначено за монтиране от страна на потребителя без по-нататъшна съществена помощ от страна на
доставчика.

Знаете ли, че...?  
Една стая или повече, изборът е ваш.

С 1 мулти външно тяло могат да бъдат свързани до 
5 вътрешни тела. Всички вътрешни тела могат да 
бъдат индивидуално контролирани и не трябва 
да бъдат инсталирани в същата стая или дори по 
същото време.

Възможност за онлайн управление - 
пълен контрол от всякъде, по всяко време

Управлявайте вътрешното тяло от всяко място с
приложение (на разположение за IOS и Android), 
чрез вашата локална мрежа или интернет. Сега 
може да се свърже с повечето от вътрешните тела 
сплит.



Усетете комфорта  
от климатици Daikin  
в нашите шоуруми!



Стенно тяло 

Ururu Sarara 
Енергийна ефективност

A+++

ARC477A1RXZ-N

FTXZ-N

3
Modbus 

KNX
DIII-Net -20°

(опция)

Цени FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Цена на комплект (вътрешно тяло + външно тяло + дистанционно управление) лв. 3.900,- 4.295,- 4.561,-
Цена на вътрешното тяло лв. 1.353,- 1.459,- 1.598,-
Цена на външното тяло лв. 2.547,- 2.836,- 2.963,-

Ефективност FTXZ + RXZ 25N + 25N 35N + 35N 50N + 50N
Капацитет на охлаждане Мин./Ном./Макс. kW 0,6/2,5/3,9 0,6/3,5/5,3 0,6/5,0/5,8
Капацитет на отопление Мин./Ном./Макс. kW 0,6/3,6/7,5 0,6/5,0/9,0 0,6/6,3/9,4
Входяща мощност Охлаждане Ном. kW 0,41 0,66 1,10

Отопление Ном. kW 0,62 1,00 1,41
Сезонна 
ефективност 
(съгласно 
EN14825) 

Охлаждане Енергиен клас A+++
Проектен капацитет kW 2,50 3,50 5,00
SEER 9,54 9,00 8,60
Годишен разход на електроенергия kWh 92 136 203

Отопление 
(умерен климат)

Енергиен клас A+++
Проектен капацитет kW 3,50 4,50 5,60
SCOP/A 5,90 5,73 5,50
Годишен разход на електроенергия kWh 831 1,100 1,427

Технически данни - Вътрешно тяло FTXZ 25N 35N 50N
Размери Тяло В х Ш х Д mm 295x798x372
Въздушен филтър Тип Самопочистващ се филтър
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане Високо/Ниско/Безшумен режим dBA 38/26/19 42/27/19 47/30/23
Отопление Високо/Ниско/Безшумен режим dBA 39/28/19 42/29/19 44/31/24

Технически данни - Външно тяло RXZ 25N 35N 50N
Размери Тяло В х Ш х Д mm 693x795x300
Ниво на звуково 
налягане

Охлаждане dBA 59 61 63
Отопление dBA 59 61 64

Работен диапазон Охлаждане Външна темп. Мин.~Макс. °CDB -10~43
Отопление Външна темп. Мин.~Макс. °CWB -20~18

Хладилен агент Тип/Зареждане kg-TCO2Eq/GWP R-32/1,34/0,9/675
Тръбни 
съединения

Дължина на тръбите ВнТ-ВтТ Макс. m 10
Разлика в нивата ВтТ-ВнТ Макс. m 8

Ток - 50Hz Максимален ток за предпазителя (MFA)* A 16

*Максималният ток за предпазителя се използва за избиране на автоматичния прекъсвач и на прекъсвача на веригата за утечка към земята (прекъсвач на утечка към земята). 

За по-подробна информация за всяка комбинация, моля, вижте чертежа на електрическите схеми.

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.

Водеща технология с 5 функции за третиране на въздуха, 
изключително ниско въздействие върху околната среда и 
много ниска консумация на енергия.

  Охлаждане, отопление, пречистване на въздуха, вентилация, 
овлажняване и изсушаване на въздуха в едно тяло.

   Автоматичното почистване на въздушния филтър ви спестява 
работа и намалява консумацията на енергия с %.

  Три-зоновото интелигентно око насочва въздушния поток далеч 
от хората, за да намали преките въздушни течения.

    -D въздушен поток гарантира, че чист и свеж въздух достига 
дори най-далечните ъгли на стаята.



Безшумна работа (вътрешно / външно тяло) - защото тишината е злато!
Някои от нашите вътрешни тела могат да постигнат изключително ниски нива на шум, които са 

дори до  dBA, равносилно на едва доловим шум от листа, носени от вятъра, което позволява те 

да бъдат включени и по време на сън.

Някои външни тела също могат да работят безшумно, което може да бъде много полезно в 

гъсто населени жилищни райони или жилищни блокове, където телата няма да нарушават 

спокойствието на съседите дори през нощта.

Обяснение на характеристиките и функциите

<
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Мрежови подов сензор и сензор за присъствие - максимален комфорт от тавана до пода
Когато управлението на въздушния поток е включено, сензорът за присъствие насочва въздушния поток встрани от всяко лице в стаята.

Подовият сензор отчита средната температура на пода и гарантира най-равномерното разпределение на температурата между тавана и пода.

Pотация на задачите и резервните функции като стандарт
Ротацията на задачите и резервните функции са от решаващо значение за приложенията за охлаждане на инфраструктурата. Обикновено тези функции 

се реализират чрез използване на допълнителни адаптери. Въпреки това, в случая на външните тела Sky Air Smart или Sky Air Alpha, функциите за 

ротация на задачите и резервните функции са вградени в BRCE* / BRCH*.

Звукова скала в dB(A)

100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Интелигентно око  – спестява пари
Интелигентното око е невероятна енергоспестяваща функция, тъй като то отчита кога 

присъстващите напускат стаята, но оставят включен климатика. Ако никой не се върне в стаята 

в рамките на  минути, уредът автоматично преминава в енергоспестяващ режим, намалява 

капацитета на охлаждане или отопление, но въпреки това поддържа комфортни условия в стаята.

Интелигентно око за няколко зони - предотвратява течения
Климатиците с интелигентното око за няколко зони могат да насочват 

автоматично въздушния поток встрани от хората в помещението. Така 

се избягва възможността за дискомфорт от въздушно течение, насочено 

директно към присъстващите. Може да се използва и енергоспестяващата 

функция, когато в дадено помещение не се отчита присъствие на хора за  

мин. климатика автоматично преминава в енергоспестяващ режим.

Икономичен режим – без проблеми за електрозахранването
Икономичният режим ви позволява да настроите колко енергия да използва 

вашия климатик, ако имате проблем с голямо натоварване на електрическата 

мрежа, когато други електроуреди (прахосмукачка, микровълнова фурна, и др.) 

са включени по едно и също време или ако желаете да намалите консумацията 

на енергия. Но не забравяйте – вие контролирате, така че, когато имате нужда от 

засилено охлаждане или отопление, можете да изключите икономичния режим.

Самопочистващ се филтър – оптимален комфорт и ефективност през цялото време
Автоматичното почистване на филтъра на Daikin запазва въздуха чист и предотвратява натрупването на прах в тялото, което гарантира, че енергийната 

ефективност остава висока, както и комфортът в помещенията. В допълнение, премахването на прах е много по-лесно отколкото на климатик без 

автоматично самопочистване, където филтрите трябва да бъдат отстранявани и почиствани редовно.

Комфортен въздушен поток – удобство при отопление и 
охлаждане
Режимът на комфортен въздушен поток автоматично регулира въздушния поток 

в помещението, за да постигне възможно най-комфортното разпределение на 

температурата в стаята, избягвайки да насочва течението директно към хора.

3-D въздушен поток – равномерна температура в цялата стая
Триизмерният въздушен поток може да се регулира, не само нагоре и надолу, 

но също и на ляво и дясно – според вашите изисквания или автоматично. Това 

позволява перфектно разпределение на въздуха, както и да контролирате точно 

къде се насочва въздушния поток.

Режим пълна мощност – максимален капацитет, бърз комфорт
Режимът на пълна мощност позволява само с натискане на един бутон да се 

достигне максимален капацитет. Така една стая може да се затопли или охлади за 

възможно най-кратко време и след  минути климатикът автоматично превключва 

обратно към нормален режим на работа. Така, дори ако го забравите, няма нужда 

да се притеснявате за по-високите сметки.

Излитащ самолет

Разговор между 
хора

Тих разговор

Недоловим



Обяснение на характеристиките и функциите
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Програма 3
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Програма 4
OFF

6:00 8:30 17:30 22:00

25 ºC 27 ºC

Разширен диапазон на работа – за да сте сигурни, че ще работи, когато имате най-много нужда от него!
Няма нищо по-хубаво от уютен топъл хол, когато е студено навън – много от климатиците гарантирано отопляват, дори когато навън е - ° C, или дори 

- ° C!

Някои технически приложения може да имат нужда от охлаждане, дори когато навън е студено. Климатици, обозначени с тази иконка, могат да работят 

надеждно в режим на охлаждане дори при външни температури до - ° C. (Не се отнася за мултисплит приложения)

Мулти-сплит приложение - комфорт за целия дом чрез едно външно тяло
Това тяло може да се използва свързано към няколко външни тела тип мулти-сплит. Мулти-сплит приложенията позволяват климатизация на няколко 

стаи чрез едно външно тяло, което ви осигурява предимството на по-опростен и по-елегантен монтаж с по-малко изисквания за място отвън. Външните 

тела тип мулти-сплит могат да обслужват от  до  вътрешни тела, а със системата „Супер мулти плюс“ могат да се обслужват до  вътрешни тела.

SkyAir двойни, тройни, сдвоени двойни приложения – равномерна температура навсякъде, дори и в големи пространства
Климатизацията на големи помещения не винаги може да се направи ефективно само с едно вътрешно тяло. Sky Air двойни, тройни и сдвоени двойни 

приложения позволяват да се раздели капацитета на едно външно тяло между две, три или четири вътрешни тела. Това осигурява равномерно 

разпределение на въздуха и температурата в цялото помещение, без да са необходими няколко по-малки външни тела. Тази икона символизира 

възможността за използване на вътрешното тяло в такива приложения.

Дренажна помпа
Този климатик е оборудван (стандартно или като опция) с дренажна помпа. Кондензът, който се образува по време на охлаждане може лесно да се 

отведе през тръби, намиращи се дори над климатика. Оригиналните дренажни помпи Daikin са безшумни, надеждни и имат ниска консумация на 

енергия, благодарение на използването на постоянно токови двигатели.

-15°

Modbus 
KNX

DIII-Net

-25°

Отопление

Филтри за пречистване на въздуха - чист въздух, защото ни е грижа!
Висококачествените филтри за пречистване на въздуха на Daikin могат да абсорбират и отстраняват бактерии, вируси, амоняк, азотен оксид и 

други вредни вещества като миризми на тютюн и домашни любимци, като ви осигуряват изцяло чист въздух без алергени. И това се случва напълно 

незабележимо.

Седмичен таймер – очаквайте с нетърпение да се приберете у дома
Седмичният таймер позволява да зададете до четири работни периода в 

денонощието, седем дни в седмицата, така че да не се безпокоите да включвате 

или изключвате климатика ръчно. Климатиците без седмичен таймер имат 

-часов таймер, който ви дава свобода да програмирате едно време за включване 

и едно за изключване на климатика всеки ден.

Възможност за онлайн управление – абсолютен контрол от всякъде, по всяко време
Онлайн контролерът ви позволява да управлявате вашия климатик от всякъде, по всяко време, от компютър, смартфон 

или таблет. Тази функция изисква закупуването на допълнителен аксесоар, както и локална мрежа, към която да свържете 

устройството. В допълнение повечето тела имат възможности за свързване към сложни системи за автоматизация 

на дома или за сградно управление с комуникационни протоколи Modbus или KNX или за Daikin централизирано 

управление.

(Връзка чрез BACnet, LON, или Daikin DIII-Net)

Соларен панел
Възползвайте се от слънчевата енергия. Сега е лесно да свържете резервоар 

за съхранение на гореща вода към соларните колектори на покрива ви.

Гарантирана работа до -25°C
Термопомпите Daikin са подходящи за всички климатични условия, 

дори издържат на тежки зимни условия с диапазон на работа до - ° C

Свежа гореща вода

Онлайн контролер чрез приложение
Контролирайте вътрешно тяло от всяко място чрез приложението.

(WLAN адаптер като опция)

Фотоволтаична връзка

Интегрирано тяло 
Интегрирано тяло - отопление, охлаждане и БГВ в едно тяло

Произведено в Европа
Термопомпите Daikin Altherma са разработени и произведени 

в Европа

Гъвкави разстояния 
между външното и вътрешното тяло

Устойчиво външно тяло
Външното тяло е създадено, за да издържа на тежките зимни 

условия

Тих режим 
Възможност термопомпата да работи в тих режим



Accessory combination table

BLUEVOLUTION R-410A

FTXZ-N FTXA-A FTXJ-M FTXM-M FTXP-L FTXF-A FVXM-F FTXTM-M FTXTP-K FVXG-K FTXB-C

BRP069B42 Фабрично 
монтирано

BRP069B41 
(стандартно 
включено)

BRP069B41 BRP069B45 BRP069B45 BRP069B42 BRP069B41 BRP069B45 BRP069B42 -

47,- - - 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- 47,- -

ARC477A1 ARC466A58 ARC466A9 ARC466A33 ARC480A11 ARC470A1 ARC452A1 ARC466A55 ARC480A11 ARC466A2 ARC466A2 
AP GS02

стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно стандартно

(2)
-

(2)
-

(2)
-

- - - - - - - - -

-
(2)

-

- -

- -

(2)
- - - -

(2)
- - - -

(2)
- - - -

(2)
- - - -

(2)
- -

- - - - - -

- - - -

-

KKF936A4 KKF910A4 KKF910A4 - KKF936A4 KKF936A4 KKF910AA4 - KKF936A4 KKF910A4 -

при 
поискване

при 
поискване

при 
поискване - при 

поискване
при 

поискване
при 

поискване - при 
поискване

при 
поискване -

Всички цени са с включен ДДС и не включват цена за монтаж.



 - грижим се за 
вашия комфорт
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