Nazwa

Kategoria

Podkategoria

Elelktroda z
jonami srebra
(Ionic Silver
Stick) do AW 40 /
ACC 55

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Elelktroda z jonami srebra (Ionic Silver Stick) do AW 40 / ACC 55
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ISSAW40ACC55

4019364987045

139,00 zł

Filtr 360° do
oczyszczacza
powietrza IDEAL
AP 140 PRO

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

170,97 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Filtr 360° do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 140 PRO.
Nowatorski system ﬁltrów wielowarstwowych 360° składa się z drobnego ﬁltra wstępnego i ﬁltra HEPA klasy H14. Dzięki
inteligentnemu czujnikowi identyﬁkacji radiowej (RFID) urządzenie jest w stanie automatycznie rozpoznać zastosowany ﬁltr i
dopasować do niego specjalne funkcje urządzenia.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,995%), pyłki i inne alergeny w powietrzu.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

F360AP140PRO

4019364983130

859,50 zł

1057,19 zł

Filtr Combi 360°
do oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO

Oczyszczanie
powietrza

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Zintegrowany Filtr Combi 360° do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Nowatorski system ﬁltrów wielowarstwowych 360° składa się z drobnego ﬁltra wstępnego, ﬁltra HEPA klasy H14 i bardzo
wysokiej zawartości węgla aktywnego. Dzięki inteligentnemu czujnikowi identyﬁkacji radiowej (RFID) urządzenie jest w stanie
automatycznie rozpoznać zastosowany ﬁltr i dopasować do niego specjalne funkcje urządzenia.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,995%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

F360AP30PRO

4019364973024

458,00 zł

Filtr Combi 360°
do oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 60 / 80 PRO

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

563,34 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Zintegrowany Filtr Combi 360° do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 60 / 80 PRO.
Nowatorski system ﬁltrów wielowarstwowych 360° składa się z drobnego ﬁltra wstępnego, ﬁltra HEPA klasy H14 i bardzo
wysokiej zawartości węgla aktywnego. Dzięki inteligentnemu czujnikowi identyﬁkacji radiowej (RFID) urządzenie jest w stanie
automatycznie rozpoznać zastosowany ﬁltr i dopasować do niego specjalne funkcje urządzenia.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,995%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

F360AP60PRO

4019364987144

770,00 zł

Filtr Combi do
IDEAL AW 60

Oczyszczanie
powietrza

Filtry

Filtr Combi do oczyszczacza powietrza IDEAL AW 60

Cena brutto

947,10 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

COMFAW60

4019364987090

197,00 zł

Filtr HEPA do
IDEAL ACC 55

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

242,31 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Filtr HEPA do urządzenia ACC 55
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

HEPAACC55

4019364987076

319,00 zł

Filtr HEPA do
IDEAL AP 100

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

392,37 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Filtr HEPA do urządzenia AP 100
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

HEPAAP100

4019364987137

438,00 zł

Filtr HEPA do
urządzenia
Sharp FPF30EUH i KCF32EUW O.FILTRO - HEPA
H13 - FZ-F30HFE

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

538,74 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Kaseta ﬁltracyjna HEPA klasy H13 do urządzeń Sharp FP-F30EUH i KC-F32EUW.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERFZF30HFE

5903868905157

117,53 zł

Filtr do OPUS
Aeroprime Q

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

144,56 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Filtr do oczyszczacza powietrza OPUS Aeroprime Q
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERAEROPQ

5903868905058

139,00 zł

Filtr do OPUS
Aeroprime X
auto

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

170,97 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Filtr do oczyszczacza powietrza OPUS Aeroprime X auto
Opcja

---

Filtr
ewaporacyjny do
urządzenia
Sharp KC-930EUW i KC-930EKW O.FILTRO - FZY30MFE

Symbol magazynowy

EAN

FILTERAEROPXAUT 5903868905065
O
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

149,00 zł

Cena brutto

183,27 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Zamiennik maty ewaporacyjnej FZ-Y30MFE do urządzenia Sharp KC-930EU-W i KC-930EKW.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FILTERFZY30MFE

5903868905171

66,80 zł

82,16 zł

Filtr
ewaporacyjny do
urządzenia
Sharp KC-A i KCD - O.FILTRO FZ-A61MFR

Oczyszczanie
powietrza

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Zamiennik maty ewaporacyjnej FZ-A61MFR do urządzenia Sharp KC-A i KC-D.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERFZA61MFR

5903868905188

92,16 zł

Cena brutto

113,36 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtr
mikrobiologiczny
do IDEAL AP 100

Oczyszczanie
powietrza

Filtry

Filtr mikrobiologiczny do urządzenia AP 100
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ANBFAP100

4019364987113

218,00 zł

Filtr węglowy do
IDEAL ACC 55

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

268,14 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Filtr węglowy do urządzenia IDEAL ACC 55
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ACFACC55

4019364987083

228,00 zł

Filtr węglowy do
IDEAL AP 100

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

280,44 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Filtr węglowy do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 100
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

ACFAP100

4019364987120

655,00 zł

Filtr węglowy do
urządzenia
Sharp KCF32EUW O.FILTRO Carbon - FZF30DFE

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

805,65 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Zamiennik ﬁltra węglowego FZ-F30DFE do urządzenia Sharp KC-F32EUW.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

FILTERFZF30DFE

5903868905164

49,89 zł

61,36 zł

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Kaseta
ewaporacyjna
ACC 55

Ilość w opak.

1 sztuka

Kaseta ewaporacyjna do urządzenia ACC 55.
Opcja

---

Kaseta
ﬁltracyjna HEPA
i węglowy do
urządzenia
Sharp FU-Y30EUW i KC-930EKW i
KC-930EU-W O.FILTRO - HEPA
H13 + Carbon FZ-Y30SFE

Symbol magazynowy

EAN

EVAPORATORACC5 4019364987069
5
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

139,00 zł

Cena brutto

170,97 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Kaseta ﬁltracyjna HEPA klasy H13 i węglowy do urządzeń Sharp FU-Y30EU-W, KC-930EKW i KC-930EU-W.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERFZY30SFE

5903868905140

117,53 zł

Kaseta
ﬁltracyjna do
IDEAL AP 15

Oczyszczanie
powietrza

Filtry

Zintegrowana kaseta ﬁltracyjna dla oczyszczacza powietrza IDEAL AP 15.

Cena brutto

144,56 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtr wstępny pokryty opatentowaną powłoką antybakteryjną CleanCel®, która zapobiega powstawaniu bakterii
odpowiedzialnych za powstawanie pleśni, grzybów czy nieprzyjemnych zapachów. Filtr HEPA klasy H13 i ﬁltr węglowy w
zestawie tworzą całość kasety ﬁltracyjnej.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDCASAP15

4019364987014

319,93 zł

Kaseta
ﬁltracyjna do
IDEAL AP 30

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

393,51 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Zintegrowana kaseta ﬁltracyjna dla oczyszczacza powietrza IDEAL AP 30.
Filtr wstępny pokryty opatentowaną powłoką antybakteryjną CleanCel®, która zapobiega powstawaniu bakterii
odpowiedzialnych za powstawanie pleśni, grzybów czy nieprzyjemnych zapachów. Filtr HEPA klasy H13 i ﬁltr węglowy w
zestawie tworzą całość kasety ﬁltracyjnej.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDCASAP30

4019364987021

366,00 zł

Kaseta
ﬁltracyjna do
IDEAL AP 45

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

450,18 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Zintegrowana kaseta ﬁltracyjna dla oczyszczacza powietrza IDEAL AP 45.
Filtr wstępny pokryty opatentowaną powłoką antybakteryjną CleanCel®, która zapobiega powstawaniu bakterii
odpowiedzialnych za powstawanie pleśni, grzybów czy nieprzyjemnych zapachów. Filtr HEPA klasy H13 i ﬁltr węglowy w
zestawie tworzą całość kasety ﬁltracyjnej.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDCASAP45

4019364987038

454,00 zł

Mata
ewaporacyjna do
IDEAL AP 35 H

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

558,42 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Mata ewaporacyjna do oczyszczacza i nawilżacza powietrza IDEAL AP 35 H. Mata pochłania wodę ze zbiornika, a następnie
powietrze zaciągnięte przez urządzenie zostaje odpowiednio nawilżone. Po zabrudzeniu mata nadaje się do mycia w wodzie.
Opcja

---

Nawilżacz
powietrza IDEAL
AW 40

Symbol magazynowy

EAN

EVAPORATORAP35 4019364987434
H
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

144,67 zł

Cena brutto

177,94 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Oczyszczacze
powietrza

IDEAL AW 40 to kompaktowy nawilżacz powietrza. System Ionic Silver Stick®, zapewnia kontrolę nad jakością wody dzięki

wykorzystaniu antybakteryjnych właściwości jonów srebra. Dzięki wbudowanemu higrostatowi możliwe jest ustawienie i
utrzymanie zadanej wilgodności powietrza w zakresie od 30 do 70%. Urządzenie wyposażone jest w cyfrowy wyświetlacz z
intuicyjnym panelem dotykowym. Informuje o potrzebie czyszczenia i konserwacji oraz o niskim poziomie wody w zbiorniku.
Automatyczny tryb czyszczenia usuwa nalot kamienny, a wyświetlenie aktualnego poziomu wilgotności następuje po
przyciśnięciu jednego przycisku, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone. Urządzenie pracuje w dwóch trybach: Dzień i Noc. AW
40 to IDEALne rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

IDAW40

4019364890604

900,00 zł

1107,00 zł

Oczyszczacz i
nawilżacz
powietrza IDEAL
ACC 55

Oczyszczanie
powietrza

Oczyszczacze
powietrza

Ilość w opak.

1 sztuka

IDEAL ACC 55 to oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu. System Ionic Silver Stick®,

zapewnia kontrolę nad jakością wody dzięki wykorzystaniu antybakteryjnych właściwości jonów srebra. Filtr wodny skuteczne
usuwa z powietrza takie zanieczyszczenia jak kurz, sierść, pyłki czy nieprzyjemne zapachy. Posiada dodatkowy pojemnik na
olejki eteryczne dzięki czemu wzbogaca powietrze o przyjemne zapachy. Urządzenie pracuje w trzech trybach: niski, średni i
wysoki. ACC 55 to IDEALne rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego – gdziekolwiek chcesz idealnego
powietrza w pomieszczeniach.
Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie
wymienić/przeﬁltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5
m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia
najwyższą jakość ﬁltracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając
użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDACC55

4019364890703

2639,00 zł

Oczyszczacz i
nawilżacz
powietrza IDEAL
AP 35 H

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

3245,97 zł

Ilość w opak.

1

Oczyszczacze
powietrza

IDEAL AP 35 H to oczyszczacz oraz nawilżacz powietrza w jednym kompaktowym urządzeniu. W skład urządzenia wchodzą kółka,

które można przymocować do podstawy urządzenia, dzięki czemu przemieszczanie oczyszczacza w różne części Twojego pokoju
jest znacznie łatwiejsze.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAP35H

4019364987410

1812,86 zł

Oczyszczacz
powietrza IDEAL
AP 140 Pro

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

2229,82 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Oczyszczacze
powietrza

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości od 120 do
2
180 m . Wyposażony jest nowy wysokowydajny ﬁltr 360° z wysoce skutecznym ﬁltrem cząstek stałych HEPA pozwalający na
niezawodne czyszczenie (aż do 99,995%) takich zanieczyszczeń z powietrza jak: pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM
0,1), pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny, takich jak bakterie i zarodniki pleśni (oraz hamuje ich wzrost w ﬁltrze), dym
papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, lotne związki organiczne itp.) oraz wszelakie
zapachy zawarte w powietrzu w Twoim pomieszczeniu. W urządzeniu można kontrolować wszystkie funkcje, takie jak tryby
pracy: automatyczny, ręczny lub turbo. W trybie automatycznym AP 140 Pro korzysta z inteligentnych czujników (czujnik pyłu,
gazu i zapachu), dzięki którym stale utrzymuje wysoką jakość powietrza i automatycznie dostosowuje poziom mocy do
warunków otoczenia. W trybie turbo, dzięki doskonałej sile silnika i wentylatora, powietrze oczyszczane jest w możliwie
najkrótszym czasie. Poza trybem automatycznym i trybem turbo urządzenie pracuje w trzech trybach ręcznych oraz w trybie
nocnym. Wygodna funkcja timera pozwala uruchomić i wyłączyć urządzenie. Aktualny stan pracy jest zawsze widoczny na
panelu urządzenia. Inne funkcje, takie jak funkcja blokady, status ﬁltra lub dostosowywanie trybu automatycznego można
obsługiwać za pomocą aplikacji “IDEAL AIR PRO”. Dodatkowo AP 140 Pro automatycznie poinformuje o konieczności wymiany
ﬁltra 360°. Przeciętnie działanie ﬁltra 360° to około 12 miesięcy i po tym okresie należy go wymienić.
wysokowydajny ﬁltr 360° (wstępny + HEPA H14)
potężny tryb turbo
niskie zużycie energii
ultra cicha praca
tryb nocny
tryb automatyczny
wygodny czasomierz (Start & Stop)
pilot zdalnego sterowania
sterowanie za pomocą aplikacji (Wi-Fi)
czujniki (pyłu, gazu i zapachu) dla trybu automatycznego
polecany dla alergików
polecany do usuwania oparów chemicznych i zapachów
polecany do zmniejszenia cząstek stałych w powietrzu
Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie
wymienić/przeﬁltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5
m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia
najwyższą jakość ﬁltracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając
użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAP140PRO

4019364973147

8968,15 zł

Cena brutto

11030,82 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Oczyszczacz
powietrza IDEAL
AP 15

Oczyszczanie
powietrza

Oczyszczacze
powietrza

Oczyszczacz powietrza z bardzo skutecznym systemem AEON Blue® czyści powietrze w pomieszczeniu tak skutecznie, jak
żaden inny. IDEAL AP 15 posiada ﬁltr wstępny, ﬁltr dokładny True HEPA oraz plazmowe oczyszczanie powietrza w jednym
kompaktowym urządzeniu. Filtry bardzo skuteczne usuwają 99,97% zanieczyszczeń. Zarówno drobne cząstki o wielkości 0,3
mikrona takie jak: zarodniki pleśni, pyłki, roztocza, większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu, alergeny, dym
papierosowy, bakterie jak również sierść zwierząt domowych, a nawet chemiczne opary i brzydkie lub uciążliwe zapachy.
Ponadto, powietrze jest nasycane jonami naładowanymi ujemnie, a oczyszczone i zjonizowane powietrze to prosty i naturalny
sposób na odświeżenie. Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydajność i koncentrację, a także chroni przed
uszkodzeniem komórek i przedwczesnym starzeniem, zmęczeniem lub chorobami. Urządzenie cechuje energooszczędność oraz
cicha praca. IDEALne rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego – gdziekolwiek chcesz idealnego powietrza
w pomieszczeniach. W zestawie pilot zdalnego sterowania.
Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie
wymienić/przeﬁltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5
m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia
najwyższą jakość ﬁltracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając
użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAP15

4019364890109

1480,50 zł

Oczyszczacz
powietrza IDEAL
AP 30

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

1821,02 zł

Ilość w opak.

1

Oczyszczacze
powietrza

Oczyszczacz powietrza z bardzo skutecznym systemem AEON Blue® czyści powietrze w pomieszczeniu tak skutecznie, jak
żaden inny. IDEAL AP 30 posiada ﬁltr wstępny, ﬁltr dokładny True HEPA oraz plazmowe oczyszczanie powietrza w jednym
kompaktowym urządzeniu. Filtry bardzo skuteczne usuwają 99,97% zanieczyszczeń. Doskonale radzą sobie z mieszaniną
zawieszonych w powietrzu cząsteczek (PM10 – cząsteczki o średnicy nie większej niż 10 μm), jak i pyłem zawieszonym (PM 2,5 –
cząsteczki o średnicy nie większej niż 2,5 μm), ale również cząstki znacznie mniejsze o wielkości do 0,3 mikrona takie jak:
zarodniki pleśni, pyłki, roztocza, większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu, alergeny, dym papierosowy, bakterie jak
również sierść zwierząt domowych, a nawet chemiczne opary i brzydkie lub uciążliwe zapachy. Ponadto, powietrze jest
nasycane jonami naładowanymi ujemnie, a oczyszczone i zjonizowane powietrze to prosty i naturalny sposób na odświeżenie.
Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydajność i koncentrację, a także chroni przed uszkodzeniem komórek i
przedwczesnym starzeniem, zmęczeniem lub chorobami. Urządzenie cechuje energooszczędność oraz cicha praca. IDEALne
rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego – gdziekolwiek chcesz idealnego powietrza w pomieszczeniach.
W zestawie pilot zdalnego sterowania.
Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie
wymienić/przeﬁltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5
m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia
najwyższą jakość ﬁltracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając
użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAP30

4019364890208

1690,50 zł

Oczyszczacz
powietrza IDEAL
AP 30 Pro

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

2079,32 zł

Ilość w opak.

1

Oczyszczacze
powietrza

Profesjonalny oczyszczacz powietrza AP 30 Pro łączy w sobie kompaktowy i prosty design wraz z efektywnym oczyszczaniem
przy zachowaniu niskiej emisji hałasu i mały pobór prądu. Konstrukcja urządzenia zapewnia maksymalną przepustowość
powietrza i optymalne ﬁltrowanie. Wielowarstwowy ﬁltr 360° ﬁltruje zanieczyszczenia, takie jak drobny pył (PM2.5 i mniejsze),
alergeny pyłków i roztoczy, patogeny, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, spaliny (również dwutlenek azotu
NO2), opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, LZO (Lotne związki organiczne), itp.), a także nieprzyjemne
zapachy wewnątrz pomieszczeń. Centralny panel sterowania EASY-TOUCH pozwala na zmianę 4 trybów pracy: tryb
automatyczny, poziomy 1/2/3, tryb turbo oraz tryb nocny, a wszystko to za dotknięciem jednego palca. Inne funkcje, takie jak
funkcja timera, blokada rodzicielska, status ﬁltra lub dostosowanie trybu automatycznego może być obsługiwane przez
urządzenie mobilne za pomocą aplikacji IDEAL AIR PRO. AP 30 Pro automatycznie informuje o konieczności wymiany ﬁltra 360°.
Średni czas działania ﬁltra 360° to około 12 miesięcy, w zależności od intensywności użytkowania.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAP30PRO

4019364973000

1989,00 zł

Oczyszczacz
powietrza IDEAL
AP 40 Pro

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

2446,47 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Oczyszczacze
powietrza

Profesjonalny oczyszczacz powietrza AP 40 Pro łączy w sobie kompaktowy i prosty design wraz z efektywnym oczyszczaniem
przy zachowaniu niskiej emisji hałasu i mały pobór prądu. Konstrukcja urządzenia zapewnia maksymalną przepustowość
powietrza i optymalne ﬁltrowanie. Wielowarstwowy ﬁltr 360° ﬁltruje zanieczyszczenia, takie jak drobny pył (PM2.5 i mniejsze),
alergeny pyłków i roztoczy, patogeny, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, spaliny (również dwutlenek azotu
NO2), opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan, LZO (Lotne związki organiczne), itp.), a także nieprzyjemne
zapachy wewnątrz pomieszczeń. Centralny panel sterowania EASY-TOUCH pozwala na zmianę 4 trybów pracy: tryb
automatyczny, poziomy 1/2/3, tryb turbo oraz tryb nocny, a wszystko to za dotknięciem jednego palca. Inne funkcje, takie jak
funkcja timera, blokada rodzicielska, status ﬁltra lub dostosowanie trybu automatycznego może być obsługiwane przez
urządzenie mobile za pomocą aplikacji IDEAL AIR PRO. Możliwe jest także zdalne sterowanie urządzenia za pomocą pilota. AP 40
Pro automatycznie informuje o konieczności wymiany ﬁltra 360°. Średni czas działania ﬁltra 360° to około 12 miesięcy, w
zależności od intensywności użytkowania.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAP40PRO

4019364973017

2439,00 zł

Oczyszczacz
powietrza IDEAL
AP 45

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

2999,97 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Oczyszczacze
powietrza

Oczyszczacz powietrza z bardzo skutecznym systemem AEON Blue® czyści powietrze w pomieszczeniu tak skutecznie, jak
żaden inny. IDEAL AP 45 posiada ﬁltr wstępny, ﬁltr dokładny True HEPA oraz plazmowe oczyszczanie powietrza w jednym
kompaktowym urządzeniu. Filtry bardzo skuteczne usuwają 99,97% zanieczyszczeń. Zarówno drobne cząstki o wielkości 0,3
mikrona takie jak: zarodniki pleśni, pyłki, roztocza, większość mikroorganizmów zawartych w powietrzu, alergeny, dym
papierosowy, bakterie jak również sierść zwierząt domowych, a nawet chemiczne opary i brzydkie lub uciążliwe zapachy.
Ponadto, powietrze jest nasycane jonami naładowanymi ujemnie, a oczyszczone i zjonizowane powietrze to prosty i naturalny
sposób na odświeżenie. Dodatkowo wzmacnia układ odpornościowy, zwiększa wydajność i koncentrację, a także chroni przed
uszkodzeniem komórek i przedwczesnym starzeniem, zmęczeniem lub chorobami. Urządzenie cechuje energooszczędność oraz
cicha praca. IDEALne rozwiązanie dla Twojego biura, pokoju lub gabinetu lekarskiego – gdziekolwiek chcesz idealnego powietrza
w pomieszczeniach. W zestawie pilot zdalnego sterowania.
Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie
wymienić/przeﬁltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5
m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia
najwyższą jakość ﬁltracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając
użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAP45

4019364890307

2110,50 zł

Oczyszczacz
powietrza IDEAL
AP 60 Pro

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

2595,92 zł

Ilość w opak.

1

Oczyszczacze
powietrza

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości do 80 m2.
Wyposażony jest nowy wysokowydajny ﬁltr 360°, który niezawodnie czyści (aż do 99,97%) takie zanieczyszczenia z powietrza
jak: pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM 0,1), pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny, takich jak bakterie i zarodniki
pleśni (oraz hamuje ich wzrost w ﬁltrze), dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan,
lotne związki organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte w powietrzu w Twoim pomieszczeniu. W urządzeniu można
kontrolować wszystkie funkcje, takie jak tryby pracy: automatyczny, ręczny lub turbo. W trybie automatycznym AP 60 Pro
korzysta z inteligentnych czujników (czujnik pyłu, gazu i zapachu), dzięki którym stale utrzymuje wysoką jakość powietrza i
automatycznie dostosowuje poziom mocy do warunków otoczenia. W trybie turbo, dzięki doskonałej sile silnika i wentylatora,
powietrze oczyszczane jest w możliwie najkrótszym czasie. Poza trybem automatycznym i trybem turbo urządzenie pracuje w
trzech trybach ręcznych oraz w trybie nocnym. Wygodna funkcja timera pozwala uruchomić i wyłączyć urządzenie (dostępne
tryby 1, 2, 4 lub 8 godzin pracy). Blokada rodzicielska dla bezpiecznej eksploatacji. Aktualny stan pracy jest zawsze widoczny na
panelu urządzenia. Inne funkcje, takie jak funkcja blokady, status ﬁltra lub dostosowywanie trybu automatycznego można
obsługiwać za pomocą aplikacji “IDEAL AIR PRO”. Dodatkowo AP 60 Pro automatycznie poinformuje o konieczności wymiany ﬁltru

360°. Przeciętnie działanie ﬁltra 360° to około 12 miesięcy i po tym okresie należy go wymienić.
wysokowydajny ﬁltr 360° (HEPA + węgiel aktywny)
ﬁltr wstępny
potężny tryb turbo
niskie zużycie energii
ultra cicha praca
tryb nocny
tryb automatyczny
wygodny czasomierz (Start & Stop)
pilot zdalnego sterowania
sterowanie za pomocą aplikacji (Wi-Fi)
czujniki (pyłu, gazu i zapachu) dla trybu automatycznego
polecany dla alergików
polecany do usuwania oparów chemicznych i zapachów
polecany do zmniejszenia cząstek stałych w powietrzu
Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie
wymienić/przeﬁltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5
m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia
najwyższą jakość ﬁltracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając
użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAP60PRO

4019364987151

3889,00 zł

Oczyszczacz
powietrza IDEAL
AP 80 Pro

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

4783,47 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Oczyszczacze
powietrza

Profesjonalny oczyszczacz powietrza pozwalający na uzyskanie czystego powietrza w pomieszczeniach o wielkości do 100 m2.
Wyposażony jest nowy wysokowydajny ﬁltr 360°, który niezawodnie czyści (aż do 99,97%) takie zanieczyszczenia z powietrza
jak: pył zawieszony (PM 10, PM 2,5, PM 0,3, PM 0,1), pyłki i inne alergeny wziewne, patogeny, takich jak bakterie i zarodniki
pleśni (oraz hamuje ich wzrost w ﬁltrze), dym papierosowy, spaliny, opary chemiczne (aldehyd mrówkowy, toluen, n-butan,
lotne związki organiczne itp.) oraz wszelakie zapachy zawarte w powietrzu w Twoim pomieszczeniu. W urządzeniu można
kontrolować wszystkie funkcje, takie jak tryby pracy: automatyczny, ręczny lub turbo. W trybie automatycznym AP 80 Pro
korzysta z inteligentnych czujników (czujnik pyłu, gazu i zapachu), dzięki którym stale utrzymuje wysoką jakość powietrza i
automatycznie dostosowuje poziom mocy do warunków otoczenia. W trybie turbo, dzięki doskonałej sile silnika i wentylatora,
powietrze oczyszczane jest w możliwie najkrótszym czasie. Poza trybem automatycznym i trybem turbo urządzenie pracuje w
trzech trybach ręcznych oraz w trybie nocnym. Wygodna funkcja timera pozwala uruchomić i wyłączyć urządzenie (dostępne
tryby 1, 2, 4 lub 8 godzin pracy). Blokada rodzicielska dla bezpiecznej eksploatacji. Aktualny stan pracy jest zawsze widoczny na
panelu urządzenia. Inne funkcje, takie jak funkcja blokady, status ﬁltra lub dostosowywanie trybu automatycznego można
obsługiwać za pomocą aplikacji “IDEAL AIR PRO”. Dodatkowo AP 80 Pro automatycznie poinformuje o konieczności wymiany ﬁltru
360°. Przeciętnie działanie ﬁltra 360° to około 12 miesięcy i po tym okresie należy go wymienić.
wysokowydajny ﬁltr 360° (HEPA + węgiel aktywny)
ﬁltr wstępny
potężny tryb turbo
niskie zużycie energii
ultra cicha praca
tryb nocny
tryb automatyczny
wygodny czasomierz (Start & Stop)
pilot zdalnego sterowania
sterowanie za pomocą aplikacji (Wi-Fi)
czujniki (pyłu, gazu i zapachu) dla trybu automatycznego
polecany dla alergików
polecany do usuwania oparów chemicznych i zapachów
polecany do zmniejszenia cząstek stałych w powietrzu
Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie
wymienić/przeﬁltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5
m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia
najwyższą jakość ﬁltracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając
użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAP80PRO

4019364987199

4429,00 zł

Cena brutto

5447,67 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Oczyszczacz
powietrza OPUS
Aeroprime Q

Oczyszczanie
powietrza

Oczyszczacze
powietrza

Wydajny i ekonomiczny oczyszczacz powietrza do użytku domowego i małych biur. Urządzenie posiada nowatorski system
oczyszczania będący połączeniem ﬁltru HEPA, eliminującego alergeny oraz ﬁltru węglowego, odpowiedzialnego za usuwanie
nieprzyjemnych zapachów. Dodatkowo zastosowano technologię wykorzystującą światło ultraﬁoletowe (UV-C), co poszerza
zakres niszczenia drobnoustrojów chorobotwórczych. Oczyszczacz pełni też funkcję JONIZATORA co sprawia, że jakość powietrza
wewnątrz pomieszczenia jest zbliżona do tego jakie panuje w nieskażonym środowisku naturalnym.
Wyposażenie oczyszczacza:
• ﬁltr wstępny (wyłapuje cząstki pyłów i alergenów)
• ﬁltr z wsadem z węgla aktywnego (absorbuje formaldehydy, benzen i inne szkodliwe gazy)
• ﬁltr HEPA (wyłapuje 99,5% cząsteczek pyłu, dymu, pyłków roślin i innych alergenów)
• światło UV-C (niszczy drobnoustroje, wirusy, bakterie, grzyby)
• system PCO – gdy fotokatalizator – dwutlenek tytanu (TiO2) absorbuje promieniowanie ultraﬁoletowe (UV), wytwarza się
gazowy wodór i jony hydroksylowe, które radykalnie pomagają usuwać lotne związki organiczne (LZO) i nieprzyjemne zapachy
oraz niszczyć drobnoustroje chorobotwórcze.
• jonizator – ujemne jony poprawiają jakość powietrza przez łączenie się z pyłem lub reagowanie z cząsteczkami powodującymi
nieprzyjemne zapachy sadzonymi na ścianach. Bardzo wiele ujemnych jonów występuje w naturalnych otoczeniach takich jak
wodospady lub lasy. W tym przypadku ujemne jony zbliżają jakość powietrza w pomieszczeniu do środowiska naturalnego.
Panel sterowania:
• przycisk zasilania
• 3 – stopniowa regulacja prędkości wentylatora
• zintegrowany włącznik lampy UV-C oraz jonizatora
• timer (regulacja czasu pracy)
Współczynnik oczyszczania – to parametr informujący o tym ile razy w ciągu godziny urządzenie jest w stanie
wymienić/przeﬁltrować całą kubaturę pomieszczania. Do obliczenia parametru przyjmowana jest wysokość pomieszczenia 2,5
m. To wyjątkowo ważna cecha dobrych oczyszczaczy powietrza. Odpowiednio wysoki wskaźnik oczyszczania zapewnia
najwyższą jakość ﬁltracji i pozwala na odpowiednio szybką reakcję na pojawiające się zanieczyszczenia, zapewniając
użytkownikowi zdrowe powietrze.
Tabela pokazuje optymalną relację współczynnika oczyszczania (WO) do powierzchni pomieszczenia (około 3 do 5 razy na
godzinę).
Co ważne, nawet w pomieszczeniach o innej kubaturze, oczyszczacz spełnia swoją funkcję!
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

AEROPRIMEQ

5903868905034

469,00 zł

Oczyszczacz
wodny i
nawilżacz
powietrza IDEAL
AW 60

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

576,87 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Oczyszczacze
powietrza

Oczyszczacz i nawilżacz powietrza w jednym urządzeniu z przeznaczeniem do pomieszczeń o wielkości do 60 m2.
trój poziomowy system oczyszczania i nawilżania powietrza
połączony system ﬁltracyjny (ﬁltr HEPA + antyzapachowy ﬁltr węglowy)
ochrona antybakteryjna dzięki technologii CleanCel®
funkcja PlasmaWave®
wygodna funkcja timera
niskie zużycie energii
cicha praca
zalecany dla alergików
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

IDAW60

4019364890802

1899,00 zł

Odkamieniacz do
AW 40 / ACC 55

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena brutto

2335,77 zł

Ilość w opak.

1

Środek do odkamieniania do urządzenia IDEAL AW 40 / ACC 55. W opakowaniu trzy saszetki po 28 gramów.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

Ilość w opak.

---

CALCOFFAW40

4019364870525

59,00 zł

72,57 zł

3 saszetki

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Podstawa do
zawieszenia
oczyszczacza O.SECURE BASE
Aeroprime X
auto

Podstawa do zawieszenia na ścianie oczyszczacza OPUS Aeroprime X auto
Kolor: biały
W zestawie:
uchwyt
kołek rozporowy z wkrętem (6 × 50 mm) – 4 sztuki
klucz imbusowy
Opcja

---

Podstawa do
zawieszenia
oczyszczaczy
IDEAL AP 30 / 40
PRO

Symbol magazynowy

EAN

OSECUREBASEAER 5903868905072
OX
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

99,00 zł

Cena brutto

121,77 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Podstawa do zawieszenia na ścianie oczyszczaczy IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Kolor: biały
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

WALLBRAP30PRO

4019364973161

165,00 zł

Podstawa do
zawieszenia
oczyszczaczy
IDEAL AP 60 / 80
PRO

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena brutto

202,95 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Podstawa do zawieszenia na ścianie oczyszczaczy IDEAL AP 60 / 80 PRO.
Kolor: biały
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

WALLBRAP60PRO

4019364987205

175,00 zł

Pokrowiec
dekoracyjny do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO antracyt

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena brutto

215,25 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TEXCOVERAP30PR
OANT

---

90,00 zł

Pokrowiec
dekoracyjny do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO ciemnoniebieski

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena brutto

110,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TEXCOVERAP30PR
OCNIE

---

90,00 zł

Pokrowiec
dekoracyjny do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO czerwony

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO

Cena brutto

110,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TEXCOVERAP30PR
OCZE

---

90,00 zł

Pokrowiec
dekoracyjny do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO jasnoniebieski

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena brutto

110,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TEXCOVERAP30PR
OJNIE

---

90,00 zł

Pokrowiec
dekoracyjny do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO pomarańczowy

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena brutto

110,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TEXCOVERAP30PR
OPOM

---

90,00 zł

Pokrowiec
dekoracyjny do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO zielony

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena brutto

110,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TEXCOVERAP30PR
OZIE

---

90,00 zł

Pokrowiec
dekoracyjny do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO żółty

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena brutto

110,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

TEXCOVERAP30PR
OZOL

---

90,00 zł

Pokrowiec
dekoracyjny
typu premium do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO szary

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena brutto

110,70 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Pokrowiec dekoracyjny typu premium do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30PR 4019364973116
OSZA
Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena netto

131,00 zł

Cena brutto

161,13 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

AP 30 / 40 PRO bajka
Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO cegła

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30BAJ 5903868905195
KA
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO disco

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30CE 5903868905201
GLA
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO drewno

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30DIS 5903868905218
CO
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO komiks

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30DR 5903868905225
EWNO
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO kredki

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30KO 5903868905232
MIKS
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.

Ilość w opak.

1 sztuka

Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO liście

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30KR 5903868905249
EDKI
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO maki

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30LIS 5903868905256
CIE
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO matrix

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30MA 5903868905270
KI
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO miraż

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30MA 5903868905287
TRIX
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO nuty

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30MI 5903868905294
RAZ
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30NU 5903868905300
TY
Oczyszczanie

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO orient

powietrza

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO pantera

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30OR 5903868905317
IENT
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO papugi

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30PA 5903868905324
NTERA
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO rowery

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30PA 5903868905331
PUGI
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO samoloty

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30RO 5903868905355
WERY
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30SA 5903868905362
MOLOTY
Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

AP 30 / 40 PRO tygrys
Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO wąż

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30TY 5903868905379
GRYS
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Pokrowiec
dekoracyjny ze
wzorem do
oczyszczaczy
powietrza IDEAL
AP 30 / 40 PRO łapacz snów

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30WA 5903868905386
Z
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Pokrowiec dekoracyjny ze wzorem do oczyszczaczy powietrza IDEAL AP 30 / 40 PRO.
Opcja

---

Wkładka z
węglem
aktywnym do
oczyszczacza
powietrza IDEAL
AP 140 PRO

Symbol magazynowy

EAN

TEXCOVERAP30LA 5903868905263
PACZ
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

83,71 zł

Cena brutto

102,96 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Wkładka z węglem aktywnym do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 140 PRO.
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

Cena brutto

---

CARBONAP140PRO

---

859,50 zł

1057,19 zł

Wózek do
swobodnego
przemieszczania
oczyszczaczy
IDEAL AP 60 / 80
PRO

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Ilość w opak.

1 sztuka

Wózek do swobodnego przemieszczania oczyszczaczy IDEAL AP 60 / 80 PRO.
Kolor: biały
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

CONTAINERAP60P
RO

4019364987212

231,00 zł

Oczyszczanie
powietrza

Akcesoria

Zamykana
podstawa do
zawieszenia
oczyszczacza O.SECURE BASE
AP 15

Cena brutto

284,13 zł

Podstawa zamykana na klucz do zawieszenia na ścianie oczyszczacza IDEAL AP 15
Kolor: biały

Ilość w opak.

1 sztuka

W zestawie:
uchwyt z zamkiem
kołek rozporowy z wkrętem do drewna z łbem sześciokątnym (10 × 80 mm) – 4 sztuki
podkładka (M6 DIN 9021) – 4 sztuki
kluczyk do zamka – 2 sztuki

Opcja

---

Zamykana
podstawa do
zawieszenia
oczyszczacza O.SECURE BASE
AP 30

Symbol magazynowy

EAN

OSECUREBASEAP1 5903868905003
5
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

139,00 zł

Cena brutto

170,97 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Akcesoria

Podstawa zamykana na klucz do zawieszenia na ścianie oczyszczacza IDEAL AP 30
Kolor: biały
W zestawie:
uchwyt z zamkiem
kołek rozporowy z wkrętem do drewna z łbem sześciokątnym (10 × 80 mm) – 4 sztuki
podkładka (M6 DIN 9021) – 4 sztuki
kluczyk do zamka – 2 sztuki

Opcja

---

Zamykana
podstawa do
zawieszenia
oczyszczacza O.SECURE BASE
AP 45

Symbol magazynowy

EAN

OSECUREBASEAP3 5903868905010
0
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

149,00 zł

Cena brutto

183,27 zł

Akcesoria

Podstawa zamykana na klucz do zawieszenia na ścianie oczyszczacza IDEAL AP 45
Kolor: biały
W zestawie:
uchwyt z zamkiem
kołek rozporowy z wkrętem do drewna z łbem sześciokątnym (10 × 80 mm) – 4 sztuki
podkładka (M6 DIN 9021) – 4 sztuki
kluczyk do zamka – 2 sztuki

Ilość w opak.

1 sztuka

Opcja

---

Zestaw ﬁltrów
HEPA i węglowy
do urządzenia
Electrolux
EAP450 O.FILTRO - HEPA
H13 + Carbon Electrolux
EAP450

Symbol magazynowy

EAN

OSECUREBASEAP4 5903868905027
5
Oczyszczanie
powietrza

Cena netto

159,00 zł

Cena brutto

195,57 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Zestaw ﬁltrów HEPA i węglowego do urządzenia Electrolux EAP450.
Zestaw ﬁltr HEPA klasy H13 i ﬁltr węglowy.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTEREAP450

5903868905133

270,00 zł

Zestaw ﬁltrów
HEPA i węglowy
do urządzenia
IDEAL AP 15 O.FILTRO - HEPA
H13 + Carbon IDEAL AP 15

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

332,10 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Zestaw ﬁltrów HEPA i węglowego do urządzenia IDEAL AP 15.
Zestaw ﬁltr HEPA klasy H13 i ﬁltr węglowy.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERAP15

5903868905089

180,00 zł

Zestaw ﬁltrów
HEPA i węglowy
do urządzenia
IDEAL AP 30 O.FILTRO - HEPA
H13 + Carbon IDEAL AP 30

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

221,40 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Zestaw ﬁltrów HEPA i węglowego do urządzenia IDEAL AP 30.
Zestaw ﬁltr HEPA klasy H13 i ﬁltr węglowy.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERAP30

5903868905096

207,00 zł

Zestaw ﬁltrów

Oczyszczanie

Filtry zamienniki

Cena brutto

254,61 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

HEPA i węglowy
do urządzenia
IDEAL AP 45 O.FILTRO - HEPA
H13 + Carbon IDEAL AP 45

powietrza

Zestaw ﬁltrów HEPA i węglowego do urządzenia IDEAL AP 45.
Zestaw ﬁltr HEPA klasy H13 i ﬁltr węglowy.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERAP45

5903868905102

270,00 zł

Zestaw ﬁltrów
HEPA i węglowy
do urządzenia
WINIX U300 O.FILTRO - HEPA
H13 + Carbon WINIX U300

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

332,10 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Zestaw ﬁltrów HEPA i węglowego do urządzenia WINIX U300.
Zestaw ﬁltr HEPA klasy H13 i ﬁltr węglowy.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERU300

5903868905119

207,00 zł

Zestaw ﬁltrów
HEPA i węglowy
do urządzenia
WINIX U450 O.FILTRO - HEPA
H13 + Carbon WINIX U450

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

254,61 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry zamienniki

Zestaw ﬁltrów HEPA i węglowego do urządzenia WINIX U450.
Zestaw ﬁltr HEPA klasy H13 i ﬁltr węglowy.
Może być stosowany do ﬁltrowania zanieczyszczeń, takich jak drobny pył (PM 10; PM 2,5; PM 0,3; PM 0,1 – ﬁltruje co najmniej
99,95%), pyłki i inne alergeny w powietrzu, takie jak bakterie i zarodniki pleśni, dym papierosowy, a także zapachy i lotne
związki organiczne (LZO).
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERU450

5903868905126

270,00 zł

Zestaw ﬁltrów
do IDEAL AP 35 /
35 H

Oczyszczanie
powietrza

Cena brutto

332,10 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

Filtry

Zestaw ﬁltrów do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 35 i IDEAL AP 35 H.
antyzapachowy ﬁltr węglowy
przeciwdrobnoustrojowy ﬁltr True HEPA
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FILTERAP35H

4019364987427

226,67 zł

Zestaw ﬁltrów
do IDEAL AP 40

Oczyszczanie
powietrza

Filtry

Zestaw ﬁltrów do oczyszczacza powietrza IDEAL AP 40
ﬁltr mikrobiologiczny PM 2,5
antyzapachowy ﬁltr węglowy

Cena brutto

278,80 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

kaseta ﬁltracyjna pokryta powłoką antybakteryjną
przeciwdrobnoustrojowy ﬁltr True HEPA H13
Opcja

Symbol magazynowy

EAN

Cena netto

---

FSETAP40

4019364987106

654,00 zł

Cena brutto

804,42 zł

Ilość w opak.

1 sztuka

