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Oferta AlpicAir kierowana jest do inwestorów, 
którzy szukają dobrej jakości w atrakcyjnej cenie  
i obejmuje wiele typów urządzeń o szerokim zakre-
sie wydajności do zastosowania w przestrzeniach 
zarówno domowych (seria RAC), jak i komercyjnych 
(serie CAC, Multi, VRF). Wszystkie produkty spełnia-
ją wytyczne zawarte w Dyrektywie Ekoprojektu (ErP), 
a tym samym są zgodne z nowymi wymogami EU  
w zakresie efektywności energetycznej. 

Seria RAC

Wszystkie klimatyzatory ścienne, zdalnie sterowa-
ne z każdego miejsca na świecie za pomocą aplika-

cji Smart Wifi mają standardowo wbudowany joni-
zator powietrza, który skutecznie usuwa wszelkie 
szkodliwe zanieczyszczenia oraz nieprzyjemne za-
pachy. Do wyboru: model EKO – charakteryzujący 
się klasycznym eleganckim designem, model PRE-
MIUM – stanowiący połączenie doskonałych para-
metrów technicznych i ponadczasowego wyglądu 
oraz NORDIC – klimatyzator znakomicie spraw-
dzający się jako pompa ciepła, dający możliwość 

efektywnego ogrzewania pomieszczeń przy tem-
peraturze zewnętrznej -25°C oraz utrzymywania 
temperatury dyżurnej 8°C. 

Seria CAC oraz MULTI

Do zastosowania w przestrzeniach publicznych,  
w ofercie marki znajdują się jednostki kasetonowe, 
kanałowe i podsufitowe oraz systemy multi – za-

AlpicAir to znana od kilkunastu lat w Europie, Azji, a ostatnio zdobywająca 
także popularność w USA marka nowoczesnych urządzeń klimatyzacyjnych. 

Produkcja odbywa się w fabrykach 
liderów branży GREE Electric 
Appliances oraz MIDEA Group Co, 
co gwarantuje wysokie standardy 
jakości. Dystrybutorem nowej marki 
w Polsce jest firma Ventia Sp. z o.o.,  
która zapewnia profesjonalne 
wsparcie techniczne oraz 
projektowe. 

Klimatyzatory 
AlpicAir już w Polsce 

Wysoki komfort i jakość w atrakcyjnej cenie

Magdalena KruszniewsKa 

CMYK: C77, M87, Y0, K0

AlpicAir to: 

– szeroki typoszereg urządzeń serii RAC, CAC, Multi, VRF,

– wysoka klasa energetyczna urządzeń,

– eleganckie i stylowe wzornictwo  
jednostek wewnętrznych,

– bogate wyposażenie w funkcje  
dodatkowe w standardzie.

Korzyści:

Doskonałe parametry techniczne 
w atrakcyjnej cenie

Atrakcyjne warunki handlowe  
dla dystrybutorów i instalatorów

Dostępne prosto z magazynu

3 lata gwarancji
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dzenia. Kompaktowy rozmiar oraz niska waga agre-
gatów zapewniają szybką i łatwą instalację w każ-
dym, nawet mało dogodnym miejscu. 
AlpicAir to kompletne produkty spełniające najbardziej 
wygórowane oczekiwania, dostępny w atrakcyjnej cenie. 

Wyłączny przedstawiciel na terenie Polski: 
Ventia Sp. z o.o., www.ventia.pl

awansowane technologicznie urządzenia o kom-
paktowych wymiarach, dających możliwość łatwe-
go projektowania i sprawną instalację. Wyposażone 
w szereg funkcji i rozwiązań, które zapewniają kom-
fortowe ich użytkowanie. Układy Multi pozwalają 
na podłączenie do jednej jednostki zewnętrznej od  
2 do 5 jednostek wewnętrznych różnego typu (ścienne, 
kasetonowe, kanałowe) o wydajnościach 2,1-6,5 kW.  
Rozwiązanie to daje możliwość indywidualnego chło-
dzenia lub grzania poszczególnych pomieszczeń,  

a tym samym znaczną oszczędność energii elektrycz-
nej. Łączna długość instalacji może dochodzić nawet 
do 80 m. Daje to swobodę projektowania oraz duże 
możliwości w konfigurowaniu systemu klimatyzacji  
w pomieszczeniach o zróżnicowanej aranżacji wnętrz.

Systemy VRF

Systemy klimatyzacji VRF dzięki rozwiązaniu moduło-
wemu oferuje agregaty klimatyzacyjne o łącznej mocy 
do 246 kW. Szeroka gama jednostek wewnętrznych 
umożliwia pełną integrację systemu z budynkiem, 
zachowując jego estetykę wewnętrzną i zewnętrzną, 
przy niskim poziomie hałasu. Dzięki zastosowaniu no-
woczesnych technologii oraz sprężarek z inteligentną 
modulacją wydajności system jest bardzo energoosz-
czędny. Możliwość prowadzenia instalacji freonowej 
do 1000 m przy różnicy wysokości do 90 m, czyni go 
idealnym do rozległych i wysokich budynków. 

Agregaty skraplające do chłodnic 
central wentylacyjnych

 Agregaty skraplające AlpicAir dedykowane do chłod-
nic central wentylacyjnych z wysokosprawnymi sprę-
żarkami inverterowymi wyposażone są w zestawy 
sterujące 0-10 V w zakresie 0% do 100% mocy urzą-

Zaawansowana technologia i kompaktowe wymiary wyróżniają serię 
CAC i MULTI AlpicAir

Agregaty skraplające AlpicAir idealnie współpracują  
z centralami wentylacyjnymi

Elegancki design popularnej serii RAC 
AlpicAir przykuwa uwagę użytkowników
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Konferencja 
doradcza NFOŚiGW

Co zrobić, by rachunki za energię były znacznie niż-
sze, a atmosfera wolna od smogu? Odpowiedź na to 
pytanie będzie można uzyskać podczas konferencji 
pod hasłem „Zmniejszenie zużycia energii kluczem 
do poprawy jakości powietrza – dostępna oferta fi-
nansowa i wsparcie doradcze”, którą 2 czerwca br. 
NFOŚiGW organizuje w Kęszycy Leśnej.
Konferencja ma na celu przedstawienie możliwości 
skorzystania z dostępnej oferty finansowej w ramach 
Programu LIFE, Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko 2014-2020, Regionalnego Progra-
mu Operacyjnego Województwa Lubuskiego na lata 
2014-2020 oraz ze środków własnych NFOŚiGW, lu-
buskiego WFOŚiGW w Zielonej Górze i Banku Ochro-
ny Środowiska SA – w zakresie poprawy efektywno-
ści energetycznej i wykorzystania OZE.
Zasadniczą intencją i spodziewanym efektem konferen-
cji będzie nawiązanie bliższej współpracy z jednostkami 
samorządu terytorialnego (w szczególności z miasta-
mi) oraz przedsiębiorcami działającymi na terenie wo-
jewództwa lubuskiego. Chodzi o to, aby podmioty te 
– poprzez stosowne inwestycje i inne działania proeko-
logiczne – mogły wydatnie zmniejszyć zużycie energii  
i przyczynić się przez to do poprawy jakości powietrza.
Wśród spodziewanych gości konferencji są między 
innymi: Elżbieta Rafalska – minister rodziny, pracy  
i polityki społecznej, prof. Jan Szyszko – minister śro-
dowiska, Jerzy Materna – sekretarz stanu w MGMiŻŚ, 
Władysław Dajczak – wojewoda lubuski.
Konferencja odbędzie się w Diecezjalnym Ośrodku 
Szkoleniowo-Wypoczynkowym w Kęszycy Leśnej. 
Liczba miejsc ograniczona, zgłaszanie uczestnictwa 
do 25 maja 2017 r. drogą mailową pod adresem: Ali-
cja.Bukojemska@nfosigw.gov.pl, tel. 22 45 90 527 
oraz doradztwo@nfosigw.gov.pl.
Program konferencji
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