Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.

MODEL

DESCRIERE

PRET/BUC

M-WRG-II Aparate de ventilație standard (control: pe aparat, telecomandă sau aplicatie)
M-WRG-II P

M-WRG-II E

M-WRG-II P-F

Aparat de ventilație
-5 nivele de ventilație:10mc/h; 30mc/h; 50mc/h; 70mc/h; 100mc/h timp de 15 min
-clasa energetica B
-opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-schimbător de căldură în contracurent
Aparat de ventilație
-5 nivele de ventilație:10mc/h; 30mc/h; 50mc/h; 70mc/h; 100mc/h timp de 15 min
-clasa energetica B
-opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-schimbător de căldură entalpic în contracurent (se recuperează atât căldura cât și umiditatea)
(transferul umidității împiedică creearea unui climat interior uscat iarna, iar vara aerul introdus în
casă va fi dezumidificat)
Aparat de ventilație
-5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica A
-opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-schimbător de căldură în contracurent
-include senzor de umiditate

1,025.00

1,288.00

1,094.00

M-WRG-II E-F

Aparat de ventilație
-5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica A
-opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-schimbător de căldură entalpic în contracurent

1,355.00

M-WRG-II P-FC

Aparat de ventilație
-5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica A
-opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate si CO2
-schimbător de căldură în contracurent

1,235.00

M-WRG-II E-FC

Aparat de ventilație
-5 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica A
-opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate si CO2
-schimbător de căldură entalpic în contracurent

1,496.00

M-WRG-II Aparate de ventilație InControl (control: tastatură, telecomandă sau aplicatie)
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M-WRG-II P-T

Aparat de ventilație
-6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica B
-control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-schimbător de căldură în contracurent

1,042.00

M-WRG-II E-T

Aparat de ventilație
-6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica B
-control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-schimbător de căldură entalpic în contracurent

1,285.00

M-WRG-II P-T-F

Aparat de ventilație
-6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica A
-control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate
-schimbător de căldură în contracurent

1,133.00

M-WRG-II E-T-F

Aparat de ventilație
-6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica A
-control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate
-schimbător de căldură entalpic în contracurent

1,382.00
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M-WRG-II P-T-FC

Aparat de ventilație
-6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica A
-control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate si CO2
-schimbător de căldură în contracurent

1,322.00

M-WRG-II E-T-FC

Aparat de ventilație
-6 nivele de ventilație, inclusiv ventilare intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-clasa energetica A
-control prin tastatură InControl, prin intermediul telecomenzii sau aplicatiei
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate si CO2
-schimbător de căldură entalpic în contracurent

1,581.00

M-WRG-II Aparate de ventilație (control: MODBUS)
M-WRG-II P-M

Aparat de ventilație
-10 nivele de ventilație
-clasa energetica B
-control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii)
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-schimbător de căldură în contracurent

1,150.00

M-WRG-II E-M

Aparat de ventilație
-10 nivele de ventilație
-clasa energetica B
-control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii)
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-schimbător de căldură entalpic în contracurent

1,429.00

M-WRG-II P-M-F

Aparat de ventilație
-10 nivele de ventilație
-clasa energetica A
-control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii)
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate
-schimbător de căldură în contracurent

1,229.00

M-WRG-II E-M-F

Aparat de ventilație
-10 nivele de ventilație
-clasa energetica A
-control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii)
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate
-schimbător de căldură entalpic în contracurent

1,509.00

M-WRG-II P-M-FC

Aparat de ventilație
-10 nivele de ventilație
-clasa energetica A
-control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii)
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate si CO2
-schimbător de căldură în contracurent

1,450.00

M-WRG-II E-M-FC

Aparat de ventilație
-10 nivele de ventilație
-clasa energetica A
-control prin Modbus, KNX (opțional se poate controla prin intermediul telecomenzii)
-material ABS, culoare: alb (RAL 9010)
-include senzor de umiditate si CO2
-schimbător de căldură entalpic în contracurent

1,744.00

M-WRG-II Accesorii pentru aparate instalate aparent pe perete sau semi-îngropat
M-WRG-II DA
M-WRG-II DA-RAL

M-WRG-II M/AP

M-WRG-II M/AP-KA
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Panou frontal acoperire aparat de ventilație, material compozit alb RAL 9016, poate fi vopsit cu
vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul

61.00

Panou frontal acoperire aparat de ventilație, material compozit. Se comandă împreună cu
aparatul. La comandă se specifică culoarea RAL dorită

71.00

Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG-II. (dimensiune aparentă 218mm). Conține 2
șabloane (pentru aparat și grilă) și 2 tuburi rotunde, diametru 100mm, lungime 0.5 m

19.00

Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG-II, cu racord de 1/2 pentru condens

52.00

Lista de prețuri valabilă începând cu 01.03.2022
Prețurile sunt exprimate în EUR si NU NCLUD TVA

Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.

MODEL

M-WRG-II -BS

DESCRIERE

PRET/BUC

8.40

Șablon, pentru instalarea aplicată pe perete a modelelor M-WRG-II

M-WRG-II Componente instalare - pentru aparat integrat parțial în perete
M-WRG-II M

Kit pentru montaj parțial îngropat în perete. (dimensiune aparentă 58mm) (pentru pereți din Gips
Carton) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-II)

M-WRG-II M/MB

Kit pentru montaj parțial îngropat în perete (dimensiune aparentă 58mm) (pentru oricare din
echipamentele M-WRG-II)

M-WRG-II M/Fü

Extensie pentru kit montaj, pentru toate Kit-urile de polistiren

92.00

100.00

11.00

M-WRG-II Accesorii pentru aparat integrat parțial în perete (ventilare 2 incăperi)
M-WRG-II KA-UP

Adaptor pentru aparate integrate partial in perete pentru conducte de aer rotunde sau
dreptunghiulare

16.00

M-WRG-II AD-UP

Conector pentru aparate integrate partial in perete, pentru conducte de aer rotunde sau
dreptunghiulare. Contine un cot 90.

18.00

M-WRG-II Componente instalare - pentru aparat integrat total în perete
M-WRG-II M-U2

Kit U2 - pentru montaj îngropat total în perete (dimensiune aparentă 0 mm) (pentru oricare din
echipamentele M-WRG-II). Este nevoie de tubulatură.

M-WRG-II U2 AK

Adaptoare la clapetele aparatului pentru instalarea echipamentelor M-WRG-II în Kit M-U2

10.00

M-WRG-II U2 AD/WS

Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit alb RAL 9016, poate
fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul

61.00

M-WRG-II U2 AD/RAL

Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit. Se comandă
împreună cu aparatul. La comandă se specifică culoarea RAL dorită

93.00

M-WRG-II KA

149.00

7.00

Adaptor pentru conducte dreptunghiulare

M-WRG-II Grile fațadă
M-WRG-II ES

Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox

141.00

M-WRG-II ES-P

Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Alb (RAL 9016)

163.00

M-WRG-ES-PK

Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox, mat

166.00

M-WRG-II Filtre (2 bucăți/aparat)
M-WRG-II FA

Filtru pentru alergici numai pentru aerul introdus. Filtrează particule cu o dimensiune mai
mare de 0.4 µm. Clasa de filtrare F7

13.00

M-WRG-II FK

Filtru cu carbon activ numai pentru aerul introdus. Împiedică noxele produse de automobile
și mirosurile neplăcute să pătrundă în locuință. Clasa de filtrare F7

19.00

M-WRG-II FS

Filtru standard pentru aerul evacuat. Clasa de filtrare G4

10.08

M-WRG-I Aparate de ventilație standard (control: pe aparat, telecomanda sau aplicatie)
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M-WRG-S

DESCRIERE

PRET/BUC

Aparat de ventilație
-recuperare caldură minim 76 %
-3 nivele (15/30/60 m³/h) sau la cerere oricare 3 nivele(15, 30, 40....până la 100m³/h) + ventilare
intensivă (100mc/h timp de 15 min)
-putere electrică consumată 3,8W (pt un volum de 15m³/h)
-clasa energetica B

864.00

M-WRG-I Aparate de ventilație InControl (control: tastatură, telecomandă sau aplicatie)
M-WRG-S/Z-T

Aparat de ventilație cu posibilitate de conexiune la tastatura InControl

908.00

M-WRG-S/Z-T-F

Aparat de ventilație cu posibilitate de conexiune la tastatura InControl. Include senzor de
umiditate

992.00

M-WRG-S/Z-T-FC

Aparat de ventilație cu posibilitate de conexiune la tastatura InControl. Include senzor de
umiditate și CO₂

1,163.00

M-WRG-DB/3

Panou frontal acoperire aparat de ventilație, material PS, alb 774, poate fi vopsit cu vopsea fără
solvent. Se comandă împreună cu aparatul

17.00

M-WRG-I Componente instalare - pentru aparat aparent pe perete
M-WRG-M/AP

M-WRG-BS

Set pentru montajul aparent al modelelor M-WRG. (dimensiune aparentă 196mm). Conține 2
șabloane (pentru aparat și grilă) și 2 tuburi rotunde, diametru 100mm, lungime 0.5 m

17.00

8.40

Șablon, pentru instalarea aplicată pe perete a modelelor M-WRG

M-WRG-I Componente instalare - pentru aparat integrat parțial în perete
M-WRG-M

99.00

Kit pentru montaj parțial îngropat în perete (dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din
echipamentele M-WRG-S)

107.00

M-WRG-M/MB-FR75/1

Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu un adaptor pentru tubulatura rotunda 75 (2*75)
(dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)

150.00

M-WRG-M/MB-FR75/2

Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu 2 adaptoare pentru tubulatura rotunda 75 (4*75)
(dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)

179.00

M-WRG-M/MB
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Kit pentru montaj parțial îngropat în perete. (dimensiune aparentă 66mm) (pentru pereți din Gips
Carton) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)

M-WRG-MB-FRA75

Adaptor pentru 2 conducte rotunde 75mm la kit integrat partial în perete (M-WRG-M/MB-FR1 sau
FK1)

M-WRG-M/MB-FK1

Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu un adaptor pentru tubulatura dreptunghiulara
(dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)

37.00

140.00
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M-WRG-M/MB-FK2

M-WRG-MB-FKA
M-WRG-KA/UP

DESCRIERE

PRET/BUC

Kit pentru montaj parțial îngropat în perete cu 2 adaptoare pentru tubulatura dreptunghiulara
(dimensiune aparentă 66mm) (pentru oricare din echipamentele M-WRG-S)

156.00

Adaptor pentru 1 conducta dreptunghiulara la kit integrat partial în perete (M-WRG-M/MB-FR1
sau FK1)

23.00

Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară numai la instalarea îngropată în perete

21.00

M-WRG-I Componente instalare - pentru aparat integrat total în perete
M-WRG-M/MB-U2

M-WRG-U2 AK

Kit U2 - pentru montaj îngropat total în perete (dimensiune aparentă 0 mm) (pentru oricare din
echipamentele M-WRG-S). Este nevoie de tubulatură.

161.00

Adaptoare la clapetele aparatului pentru instalarea echipamentelor M-WRG în Kit U2

17.00

M-WRG-U2 AD/WS-2

Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit alb RAL 9016, poate
fi vopsit cu vopsea fără solvent. Se comandă împreună cu aparatul

62.00

M-WRG-U2 AD/RAL

Panou frontal acoperire aparat de ventilație îngropat total, material compozit. Se comandă
împreună cu aparatul. La comandă se specifică culoarea RAL dorită

94.00

M-WRG-M/Fü
M-WRG-KA

8.00

Extensie pentru kit montaj, pentru M-WRG-M și M-WRG-M/MB, MB-U2
Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară la instalarea îngropată în perete sau
aplicată pe perete

13.00

M-WRG-I Grile fațadă
M-WRG-ES

M-WRG-ES/SD

M-WRG-ES-P

M-WRG-ES-P/SD

Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. Inox

105.00

Grilă dreptunghiulară de ventilație cu izolație fonică suplimentară. Model aplicat. Inox

122.00

Grilă dreptunghiulară de ventilație. Model aplicat. RAL 9016

122.00

Grilă dreptunghiulară de ventilație cu izolație fonică suplimentară. Model aplicat. RAL 9016

139.00

M-WRG-I Filtre (2 bucăți/aparat)
M-WRG-FS

Filtru standard pentru aerul introdus și aerul evacuat. Clasa de filtrare G4. Suprafața de filtrare
0.36m²

11.76

M-WRG-FA

Filtru pentru alergici numai pentru aerul introdus. Filtrează particule cu o dimensiune mai mare de
0.4 µm. Clasa de filtrare F7. Suprafața de filtrare 0.32m²

17.00

M-WRG-FK

Filtru cu carbon activ numai pentru aerul introdus. Împiedică noxele produse de automobile și
mirosurile neplăcute să pătrundă în locuință. Clasa de filtrare F6. Suprafața de filtrare 0.12m²

26.00

M-WRG și M-WRG-II - Modalități de control
M-WRG-GW

160.00

M-WRG-T/WS

Tastatura InControl, 6 taste, albă. Pentru aparatele M-WRG-II P-T/E-T (F/FC) respectiv M-WRGS/Z-T (F, FC)

88.00

M-WRG-T/ES

Tastatura InControl, 6 taste, inox. Pentru aparatele M-WRG-II P-T/E-T (F/FC) respectiv M-WRGS/Z-T (F, FC)

111.00

Telecomanda InControl pentru aparate M-WRG controlate prin telecomanda. O telecomanda
poate sa controleze pana la 5 aparate (pentru produse M-WRG I sau II produse incepand cu anul
2018)

152.00

M-WRG-FBH
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Gateway pentru aparate M-WRG controlate prin aplicatie. Un Gateway poate sa controleze pana
la 15 aparate (pentru produse M-WRG I sau II produse incepand cu anul 2020)
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M-WRG-FT
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PRET/BUC

Intrerupator wireless cu 4 iesiri. Cu LED de status, pentru controlul wireless al aparatelor de
ventilație

72.00

M-WRG-II FSF

Senzor extern wireless de umiditate

129.00

M-WRG-II FSC

Senzor extern wireless de CO2

201.00

M-WRG-I și M-WRG-II - Conducte si accesorii
M-WRG-FK-V
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4.00

Conector pentru conductă dreptunghiulară

M-WRG-FRA 75

Adaptor pentru 2 conducte rotunde 75mm la kit integrat total în perete M/MB U2

17.00

M-WRG-FRA 63

Adaptor pentru 2 conducte rotunde 63mm la kit integrat total în perete M/MB U2

17.00

M-WRG-FR-TVA

Grilă de interior DN 100 pentru aerul evacuat. Material: Inox. Culoare: alb RAL9016

18.00

M-WRG-FR-TVZ

Grilă de interior DN 100 pentru aerul introdus. Material: Inox. Culoare: alb RAL9016

18.00

M-WRG-II TVZ-2

Grilă de interior DN 100 pentru aerul introdus. Material: plastic. Culoare: alb RAL9016

12.00

M-WRG-II TVA-2

Grilă de interior DN 100 pentru aerul evacuat. Material: plastic. Culoare: alb RAL9016

12.00

M-WRG-II DVU-E-2

Placă frontală pătrată din oțel. Culoare: alb RAL9016

69.00

M-WRG-II DVU-R-2

Placă frontală rotundă din oțel. Culoare: alb RAL9016

69.00

M-WRG-FR75

Tub Flexibil 75mm (diametru exterior 75mm, diametru interior 63mm). Colac 50m. Prețul este pe
ml

4.34

M-WRG-FR63

Tub Flexibil 63mm (diametru exterior 63mm, diametru interior 52mm). Colac 50m. Prețul este pe
ml

4.34

M-WRG-FR-DR75

Garnitură pentru tub flexibil 75mm. (set 10 buc)

2.00

M-WRG-FR-DR63

Garnitură pentru tub flexibil 63mm. (set 10 buc)

2.00

M-WRG-DK2*75/100

Adaptor 2 conducte rotunde 75mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon. Material: plastic

31.00

M-WRG-DK2*63/100

Adaptor 2 conducte rotunde 63mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon. Material: plastic

31.00

M-WRG-II DK 2*75/100

Adaptor 2 conducte rotunde 75mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică
galvanizată (include 2 garnituri 75mm)

47.00

M-WRG-II DK 2*63/100

Adaptor 2 conducte rotunde 63mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla metalică
galvanizată (include 2 garnituri 63mm)

47.00

M-WRG-II DK 4*75/100

Distribuitor 4 conducte rotunde 75mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla
metalică galvanizată (include 4 garnituri 75mm)

53.00

M-WRG-II DK 4*63/100

Distribuitor 4 conducte rotunde 63mm la o conductă rotundă 100mm, pentru plafon, tabla
metalică galvanizată (include 4 garnituri 63mm)

53.00

M-WRG-II KS/75

Piesa de trecere 4 conducte rotunde 75mm, tabla metalică galvanizată (include 8 garnituri 75mm)

102.00

M-WRG-II KS/63

Piesa de trecere 4 conducte rotunde 63mm, tabla metalică galvanizată (include 8 garnituri 63mm)

102.00
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M-WRG-FR-B63

Cot 90° Diametru 63mm

26.00

M-WRG-FR-B75

Cot 90° Diametru 75mm

26.00

M-WRG-LR 50

Tuburi rotunde, Diametru 100 mm, lungime 0,5 m, set 2 bucăți

12.00

M-WRG-LR 100

Tub rotund, Diametru 100 mm, lungime 1 m, 1 bucată

12.00

M-WRG-RR-V

Conector pentru tuburi rotunde, diametru 100 mm

4.00

M-WRG-RR-RH

Clemă metalică de prindere pentru tuburi rotunde, diametru 100 mm, 2 bucăți

5.00

M-WRG-RR-FK

Cot de trecere de la rotund la dreptunghiular

12.00

M-WRG-RR-B

Cot 90° Diametru 100mm

8.00

M-WRG-FK-F

Conductă dreptunghiulară, 110 x 54 mm, lungime 1 m

8.00

M-WRG-FK-B

Cot dreptunghiular 90° pe latura lungă

10.00

M-WRG-FK-W

Cot dreptunghiular 90° pe latura scurtă

8.00

M-WRG-FK-Ü

Trecere de la rotund la dreptunghiular

9.00

M-WRG-FK-FH

Clemă metalică de prindere pentru tuburi dreptunghiulare

3.00

M-WRG-KA/UP

Adaptor M-WRG la coloana de aerisire dreptunghiulară numai la instalarea îngropată în perete

21.00

M-WRG-I și M-WRG-II - Grile fațadă
M-WRG-II KSR-1

Set grile albe ventilație pentru fațadă, Material: plastic (2 buc)

31.00

M-WRG-II KSR-2

Set grile gri antracit ventilație pentru fațadă, Material: plastic (2 buc)

31.00

WRG-EFL/AP

Grilă exterioară de ventilație pentru montaj în spaletul geamului (model aplicat) inox

110.00

WRG-EFL/AP-P

Grilă exterioară de ventilație pentru montaj în spaletul geamului (model aplicat) Culoare: alb, RAL
9016

127.00

WRG-EFL/MHL

Accesoriu pentru montaj grila M-WRG-EFL in spaletul geamului

12.00

Meltem Vario - Ventilatoare pentru băi
Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare laterală. 233*233*104 (L*H*A)

26.00

V II U-ZR

Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare laterală cu absorbție suplimentară pe partea
dreaptă. 233*233*104 (L*H*A)

45.00

V II U-ZL

Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare laterală cu absorbție suplimentară pe partea
stângă. 233*233*104 (L*H*A)

45.00

V II U-H

Cutie pentru instalare îngropată în perete. Evacuare în spate/sus. 233*233*104 (L*H*A)

27.00

V II U
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Lista de prețuri pentru sisteme și accesorii Meltem WRG/VARIO

FIG.

MODEL

PRET/BUC

MB-V

Suport prindere cutie ventilator Vario, accesoriu

17.00

V II A

Cutie pentru instalare aplicată pe perete. Evacuare în spate/sus. 233*233*104 (L*H*A)

45.00

V II 30

Ventilator standard 30 mc/h

114.00

Ventilator cu temporizare 30 mc/h

141.00

Ventilator standard 60 mc/h

115.00

V II 60 N

Ventilator cu temporizare 60 mc/h

142.00

V II 60 F

Ventilator cu senzor de umiditate 60 mc/h

298.00

V II 100

Ventilator standard 100 mc/h

120.00

V II 100 N

Ventilator cu temporizare 100 mc/h

147.00

V II 100 F

Ventilator cu senzor de umiditate 100 mc/h

298.00

V II 30/60

Ventilator standard cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h (30 mc/h in mod continuu)

115.00

V II 30/60 F

Ventilator cu senzor de umiditate cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h

298.00

V II 30/100

Ventilator standard cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h (30 mc/h in mod continuu)

114.00

V II 30/100 F

Ventilator cu senzor de umiditate cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h

298.00

V II 30/60 NZ

Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h (30 mc/h in mod continuu)

150.00

V II 30/100 NZ

Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h (30 mc/h in mod continuu)

149.00

V II 30/60 K

Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 60 mc/h

195.00

V II 30/100 K

Ventilator cu temporizare cu 2 nivele de ventilație 30 mc/h și 100 mc/h

194.00

V II 30 N
V II 60
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