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Zdecydowali się Państwo na zakup klimatyzacji do domu? Doskonała 
decyzja! Już wkrótce poczują Państwo na własnej skórze luksus, jakim jest 
przyjemna temperatura otoczenia nawet w upalne dni. 

Teraz nadszedł czas na wybranie sprzętu i jego instalację.  
Przeanalizowaliśmy  dostępne na rynku urządzenia i sporządziliśmy 3 najlepsze 
propozycje dopasowane do różnych warunków.  

Skuteczność działania i atrakcyjny design to ważne, ale nie jedyne parametry 
klimatyzatora, które powinny zadecydować o wyborze sprzętu. W podanych 
propozycjach wzięliśmy także pod uwagę dalszą eksploatację urządzeń, w tym: 

 okres gwarancji; 

 dostępność części zamiennych;  

 jakość i poziom wsparcia dla firm instalacyjnych. 

Wszystko po to, aby w razie awarii lub nieszczęśliwego zbiegu okoliczności jak 
najbardziej skrócić czas naprawy bądź wymiany sprzętu.  

 

CO PAŃSTWO ZYSKAJĄ, JEŚLI ZDECYDUJĄ SIĘ 
 NA NASZE USŁUGI? 

 

Wybór sprzętu to dopiero pierwszy krok na drodze do korzystania  
z klimatyzacji. Następnym jest montaż klimatyzatora, który powinien być wykonany 
przez firmę z odpowiednimi uprawnieniami.  

Nie należy robić tego na własną rękę, ponieważ to nie tylko niebezpieczne, 
ale również można wtedy utracić wszelkie gwarancje na klimatyzator! 

Zachęcamy Państwa do współpracy z salonklimy.pl! Dzięki naszej pracy już 
wkrótce będą Państwo mogli cieszyć się z przyjaznym mikroklimatem w domu przez 
lata bez obaw o pracę i wygląd sprzętu. 

Co zrobi dla Państwa salonklimy.pl?  
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KOMPLETNA INSTALACJA PRZEZ 
DOŚWIADCZONYCH SPECJALISTÓW 

Wykonamy dla Państwa kompletny montaż 
klimatyzatora, w tym: 

 okres gwarancji; 

 dostępność części zamiennych;  

 jakość i poziom wsparcia dla firm instalacyjnych. 

Do montażu klimatyzacji używamy najwyższej jakości rur miedzianych oraz 
innych materiałów znanych producentów, np. pompki skroplin firmy Mini Orange. 
Dzięki temu mają Państwo pewność, że całość instalacji będzie pracować 
bezawaryjnie przez długie lata. 

Wspólnie z Państwem ustalimy miejsce instalacji jednostki wewnętrznej 
i zewnętrznej, tak aby zarówno zapewnić efektywne działania klimatyzatora, jak  
i odpowiednio wkomponować sprzęt w otoczenie.  

DUŻY WYBÓR KLIMATYZATORÓW RENOMOWANYCH 
PRODUCENTÓW 

Od wielu lat działamy w branży klimatyzacji, więc mieliśmy styczność z 
różnymi markami. Stawiamy na uznanych producentów, którzy stosują nowoczesną 
technologię, inwestują w rozwój nowych produktów i mają swoje przedstawicielstwa 
w Polsce. Dzięki temu otrzymają Państwo sprawdzony sprzęt, dostęp do części 
zamiennych oraz wsparcie przy instalacji.  

W naszej ofercie znajdą Państwo urządzenia: 
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SKUTECZNA GWARANCJA I SERWIS 
URZĄDZEŃ 

Oprócz instalacji klimatyzatora wykonamy dla 
Państwa regularne przeglądy w okresie trwania 
gwarancji. Takie czynności zapewnią bezawaryjną 
pracę i wydłużą żywotność urządzenia. 

Gwarancja na klimatyzator wynosi ok. 5 lat. W tym czasie wykonujemy  
2 przeglądy rocznie, potwierdzone wpisem do karty gwarancyjnej urządzenia.  

Wspólnie z klientem ustalamy terminy przeglądów. Mogą Państwo zatem 
spokojnie zaplanować pozostałe zadania, bo nie zaskoczy Was nagła wizyta 
instalatora. 

DODATKOWA GWARANCJA SALONKLIMY NA WYKONANĄ 
INSTALACJA 

 Bierzemy pełną odpowiedzialność za właściwy montaż klimatyzatora. 
Dlatego salonklimy.pl udziela dodatkowej 5-letniej gwarancji dla klientów na 
wykonaną instalację. Jeśli zatem zdarzy się awaria, np. wyciek czynnika 
chłodniczego, koszty bierzemy na siebie. To dla Państwa dodatkowe zabezpieczenie 
finansowe i pewność, że klimatyzacja jest pod właściwą opieką. 
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JAKIE KLIMATYZATORY PRZYGOTOWALIŚMY DLA 
PAŃSTWA? 

 

Stworzyliśmy 3 kategorie produktów, które zostały przez nas wielokrotnie 
sprawdzone i zawierają wszystkie niezbędne funkcje dla wydajnej i cichej pracy. 

 

 

AUX FREEDOM 
 

SPECYFIKACJA: 

 moc chłodnicza: 3,5 kW; 

 średni pobór mocy przy 
chłodzeniu: 1,1 kW; 

 poziom hałasu: 20 dB.; 

 5-letnia gwarancja 
producenta 

ZALETY KLIMATYZATORA: 

 

 

 

 

 

BASIC 

 szerokość 75 cm – nadaje się do mniejszych pomieszczeń; 

 filtry: antybakteryjny i jonizujący skutecznie oczyszczają powietrze; 

 wielokierunkowy nawiew 4D oraz funkcja Anti Cold stworzą przyjemny 
klimat w pomieszczeniu bez efektu „mrożącego” zimna. 

Sprawdźcie produkt na 
naszej stronie 

CENA ZE STANDARDOWYM MONTAŻEM:  

4.525 PLN brutto 

https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/aux-freedom-2/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/aux-freedom-2/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/aux-freedom-2/
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LG STANDARD+ 
 

SPECYFIKACJA: 

 moc chłodnicza: 3,5 kW; 

 średni pobór mocy przy 
chłodzeniu: 1,0 kW; 

 poziom hałasu: 19 dB.; 

 5-letnia gwarancja producenta 

ZALETY KLIMATYZATORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPTIMUM 

 oszczędny i cichy 

 unikalny 3-stopniowy system filtracji powietrza niweluje do 99,99% 
wirusów w otoczeniu; 

 wielokierunkowy nawiew 4D pozwoli szybko i skutecznie schłodzić 
pomieszczenie. 

Sprawdźcie produkt na 
naszej stronie 

CENA ZE STANDARDOWYM MONTAŻEM:  

5.900 PLN brutto  
(8% VAT wliczony) 

https://salonklimy.pl/ciche-klimatyzatory-scienne/lg-standard-2/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/aux-freedom-2/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/aux-freedom-2/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/aux-freedom-2/
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DAIKIN COVMFORA 
 

SPECYFIKACJA: 

 moc chłodnicza: 3,5 kW; 

 średni pobór mocy przy chłodzeniu: 1,0 kW; 

 poziom hałasu: 20 dB.; 

 5-letnia gwarancja producenta 

ZALETY KLIMATYZATORA: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMIUM 

 szerokość 77 cm – nadaje się do mniejszych pomieszczeń; 

 tytanowy filtr fotokatalityczny zapewnia zdrowe i czyste powietrze przez 
długi czas; 

 wielokierunkowy nawiew 3D przyjemnie ochłodzi otoczenie w krótkim 
czasie. 

Sprawdźcie produkt na 
naszej stronie 

CENA ZE STANDARDOWYM MONTAŻEM:  

6.156 PLN brutto  
(8% VAT wliczony) 

https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/daikin-comfora/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/aux-freedom-2/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/aux-freedom-2/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/aux-freedom-2/
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Najczęściej wybieranym wśród klientów i polecanym przez nas jest 
klimatyzator LG Electronics, model Standard+. Dlaczego? 

 

 

 

 

 

 

Chcą Państwo sprawdzić na własne oczy, jak wygląda wybrany klimatyzator? Mają 
Państwo aż kilka możliwości: 

W naszej ofercie mamy sprzęt o nowoczesnym designie. Dodatkowo mogą 
Państwo zamówić malowanie jednostki zewnętrznej klimatyzacji, dzięki czemu 
zostanie ona dopasowana do koloru elewacji. W ten sposób wkomponujemy całość 
instalacji tak, by była jedynie praktycznym elementem Państwa domu i nie 
wyróżniała się zanadto od otoczenia. 

Chętnie odpowiemy na Państwa pytania i rozwiejemy wszelkie 
wątpliwości dotyczące oferty!  

Jarosław Jóźwiak 
 +48 693 280 171 

 jaroslaw.jozwiak@hvac360.pl 

 Ma klasę energetyczną A++, dzięki której zużywa mniej energii do 
skutecznego schładzania powietrza. 

 Zawiera funkcję Aktywnej Kontroli Zużycia Energii, co zapewni oszczędności 
na rachunkach za prąd. 

 Pracuje na niskim poziomie hałasu. Spokojnie można zlecić jego montaż  
w sypialni bez obawy o komfortowy sen. 

 LG Electronics jako jedyna firma na rynku udziela dodatkowej 10-letniej 
gwarancji na sprężarkę jednostki zewnętrznej. To dla Państwa 
zabezpieczenie finansowe w razie awarii – nie trzeba wydawać fortuny na 
naprawę sprzętu. 

 Zapraszamy do salonu ekspozycyjnego na ul. Radzymińską 208 w 
Warszawie, gdzie nasi specjaliści zaprezentują proponowane modele.  

 Nie mogą Państwo przyjechać osobiście? Można odwiedzić nas 
wirtualnie! Wystarczy pobrać na telefon aplikację salon.klimy AR 
(do ściągnięcia z App Store i Google Play). Taka rozszerzona 
rzeczywistość pozwoli Państwu obejrzeć klimatyzator w pomieszczeniu 
na wizualizacji 3D. Zapewni to podobne wrażenia do obecności w 
naszym salonie ekspozycyjnym na żywo. 

 Jeśli nie przepadają Państwo za aplikacjami, można sprawdzić produkty 
online. Na naszej stronie jako jedyni na rynku stworzyliśmy galerię 
klimatyzatorów w formacie 3D, dzięki czemu obejrzą Państwo wybrany 
produkt z każdej strony. 
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 www.salonklimy.pl 
fb.com/salon.klimy 

 

JAK WYGLĄDA WSPÓŁPRACA Z 
NAMI? 

 

Zdecydowali się Państwo na jeden z 
oferowanych przez nas klimatyzatorów – i co dalej? 
Oto następne kroki, jakie wykonamy:  

1. Potrzebujemy Państwa potwierdzenia, dlatego należy wysłać do nas 

wiadomość z akceptacją oferty wraz z konkretnym modelem klimatyzatora. 

2. Następnie wspólnie ustalimy termin montażu. 

3. W wyznaczonym dniu i godzinie rozpoczniemy prace pod wskazanym 

przez Państwa adresem. 

4. Po udanej instalacji wystawimy fakturę z 7-dniowym terminem płatności. 

Nie pobieramy żadnych zaliczek przed montażem. Podane ceny są cenami brutto 
(razem z 8% VAT). 

5. Płatności dokonacie tylko przez przelew na podany nr konta. 

I gotowe! Od teraz mogą Państwo cieszyć się przyjemnym i czystym 
powietrzem w domu. 
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ZOBACZCIE, JAK PRZEBIEGŁA INSTALACJA KLIMATYZACJI 
U PANA MARCINA W SEROCKU 

 

Pan Marcin zgłosił się do nas ze zleceniem doboru i montażu klimatyzatora, 
który skutecznie i szybko schłodzi salon w domu. Poszukiwał on produktu  
o niebanalnym designie, cichej pracy i efektywnym chłodzeniu przy niskim zużyciu 
energii. 

Podczas rozmowy Pan Marcin przedstawił nam rzuty domu, na podstawie 
których dobraliśmy moc chłodniczą do wybranego pomieszczenia i wspólnie 
ustaliliśmy miejsca montażu poszczególnych jednostek klimatyzacji.  

Z oferowanych produktów Pan Marcin wybrał urządzenie marki Toshiba Haori 
o mocy 3,5 kW. Model ten spełniał wszystkie oczekiwania naszego Klienta: 

 

Następnie w umówionym terminie zainstalowaliśmy wybrany klimatyzator  
w domu w Serocku. Co o współpracy z nami sądzi sam Pan Marcin? 

 klasa efektywności sprzętu to A+++, dzięki czemu potrzebuje mniej energii do 
efektywnego chłodzenia; 

 poziom hałasu wynosi tylko 19 dB., więc pracujący sprzęt nie przeszkadza na co 
dzień w odpoczynku w salonie; 

 ma nowoczesny design, który doskonale pasował do pozostałego wystroju wnętrza 
domu. 

Sprawdźcie ten model 
teraz 

Czas reakcji, Jakość, Profesjonalizm, Punktualność.  

Bardzo rzetelna i profesjonalna firma. Wszystko przebiegło sprawnie, terminowo i bez komplikacji. 
Przemiła obsługa, rzeczowa prezentacja klimatyzatorów, pomoc w wyborze właściwego modelu, 
precyzyjne ustalenie szczegółów transakcji oraz szybka jej realizacja składają się na obraz 
kompetentnej i profesjonalnej firmy, której można zaufać.  

Jestem pod dużym wrażeniem i szczerze polecam! 

https://salonklimy.pl/nowoczesne-klimatyzatory-scienne/toshiba-haori/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/daikin-comfora/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/daikin-comfora/
https://salonklimy.pl/male-klimatyzatory-scienne/daikin-comfora/
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Państwo również mogą cieszyć się z komfortu i wygody, jaką daje skuteczna 
i wydajna klimatyzacja. Już teraz umówcie się Państwo na termin instalacji! 

 

PYTANIA? WĄTPLIWOŚCI? 
SKONTAKTUJCIE SIĘ Z NAMI! 

 

Jeśli potrzebują Państwo dodatkowych informacji dotyczących sprzętu lub 
montażu, jesteśmy do Państwa dyspozycji. 

 

Jarosław Jóźwiak 
  +48 693 280 171 

 jaroslaw.jozwiak@hvac360.pl 
 www.salonklimy.pl 
fb.com/salon.klimy 

 
 

Dziękujemy i do zobaczenia! 
 

 

  


