
Energetski razred: A
Tiho delovanje: 13-33 dBA
Možnost izbire moči delovanja: 3 stopnje
Poraba: 3,8 W
2-letna garancija

Prednosti rekuperatorja PICO 50:
• Dva vgrajena filtra, čistilnega razreda G3 z antibakterijskim premazom zagotavljata   

kakovosten, čist dovoden in odvoden zrak. Premaz se ne odstrani pri čiščenju filtrov s toplo vodo.
• Zagotovljena učinkovita rekuperacija do 90 %.
• Zračni tok do 54 m³/uro.

Akcijske cene 

Petrol Elektrike!

Lokalni rekuperator 
PICO 50 z vključeno montažo

Možnost nakupa na do 12 obrokov s Petrol klub plačilno kartico.
Montaža rekuperatorja PICO 50 zajema:
Preboj opečnega/montažnega zidu do 45 cm (do višine 2,5 m od tal), preboj kamnitega/betonskega zidu do 45 cm (do višine 2,5 m od tal), vgradnja cevi in keramičnega toplotnega prenosnika v izdelano odprtino 
v steni, tesnenje odprtine med steno in cevjo s PU peno ali silikonom, montaža zunanjega pokrova (do višine 2,5 m od tal), montaža nosilca ter ventilatorske enote na notranji strani, po potrebi grobo kitanje stene 
brez brušenja in barvanja, priklop enote na pred pripravljeno vtičnico ali podometno dozo s kablom do maksimalne razdalje 1 m od mesta vgradnje naprave (vkljuþen nadometni kanal za kabel do vtičnice ali 
podometna vgradnja z grobim kitanjem brez brušenja in barvanja do podometne doze), 50 cm podaljšek za prezračevalni kanal (za stene z debelino več kot 45 cm).

OPOMBE:
* Doplačilo za nadometno/podometno instalacijo (nad 1 m) ter za medsebojno povezavo več prezračevalnih enot.
* Izdelava preboja stene je mehanski poseg in pri tem lahko pride do prašenja vprostoru ali manjših poškodb stene in zunanje fasade ter madežev na steni zaradi škropljenja vode pri vrtanju. V montaži je zajeto 
popravilo stene ali fasade z grobim kitanjem brez barvanja ter pri samem posegu zaščita pred mehanskimi poškodbami stvari v objektu, čiščenje večjih delcev in prahu v sami okolici posega po končani montaži.
* Odstranitev in odvoz nastalih odpadkov ni vključen v ceni ponudbe.
* Potrebno je doplačilo za dvigalo ali oder v primeru izdelave preboja stene ter montaže na višini več kot 2,5m od tal (višina plačila je odvisna od lokacije, višine, omejenosti dostopa do mesta vgradnje).

POSEBNA PONUDBA 
SAMO ZA VAS!
Dragi stanovalci, izkoristite enkratno priložnost in naročite lokalni rekuperator 
pri svojem upravniku. Za naročila pokličite na 051 257 333 ali pišite 
na staninvest@staninvest.si.

Redna cena 718,32 €

635,00 €
Akcijska

cena



Moč: 700 W 
Dimenzije (V x Š x G): 1192 mm x 592 mm x 30 mm
Teža: 9,4 kg

Moč: 300 W
Dimenzije (V x Š x G): 592 mm x 592 mm x 30 mm
Teža: 5 kg

5-letna garancija

Prednosti IR panela: 
• nizek strošek investicije
• ni vzdrževalnih stroškov
• suši stene in preprečuje nastanek plesni
• ne dviguje prašnih delcev v prostoru
• možnost nastavitve temperature v vsakem prostoru preko termostata

Akcijske cene 

Petrol Elektrike!

Paket IR panelov: 
2 x 700 W, 1 x 300 W z vključeno montažo

Možnost nakupa na do 12 obrokov s Petrol klub plačilno kartico.
Montaža IR panelov zajema:
• namestitev nosilca sevala na izbrano mesto (vijaki in vložki) 
• priklop sevala na 220 V omrežje iz najbližje vira električne energije (2,5 kvadrat kabel in kanal PVC)
• povezava s termostatom (2,5 kvadrat kabel in kanal PVC) ali Wi - fi opcija 
• zagon z nastavitvijo termostata (obrazložitev regulacije)

OPOMBE:
V ponudbo niso zajeti termostati, ki pa so priporočljivi za optimalno in lagodnejšo uporabo. Cena termostata za en prostor je od 22 € dalje. 
Paket  treh panelov (2 x 700 W in 1x 300 W skupne moči 1.700 W ) je primeren dogrevanje prostora velikosti 30 m2 ter je izolacija objekta približno 5 cm ali ogrevanja prostora 20 m2 s podobno izolacijo. 
IR panele, ki so v paketu se lahko razdeli tudi v več prostorov. 

POSEBNA PONUDBA 
SAMO ZA VAS!
Dragi stanovalci, izkoristite enkratno priložnost in naročite paket IR panelov
pri svojem upravniku. Za naročila pokličite na 051 257 333 ali pišite 
na staninvest@staninvest.si.

Redna cena 1.007,36 €

699,00 €
Akcijska

cena


