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Environmentálna vízia
spoločnosti Daikin:
Vytváranie bezpečného a zdravého ovzdušia
s nulovými emisiami skleníkových plynov

Sme odhodlaní znížiť svoju environmentálnu stopu a preto sme si dali za cieľ znížiť do roku 2050 emisie skleníkových plynov na nulu.
Piliermi, na ktorých staviame, sú obehové hospodárstvo, inovácie a inteligentné používanie.
Teraz je čas konať. Pridajte sa k nám pri vytváraní udržateľnej budúcnosti systémov HVAC-R.

Ochrana životného prostredia so spoločnosťou Daikin

Obehové hospodárstvo

Inovácie

Inteligentné používanie

› Opätovne využívame certifikované
regenerované chladivo
› Snažíme sa zväčšovať množstvo
získaného použitého chladiva
› Chladivo na údržbu recyklujeme
naším prístrojom na recykláciu
chladiva

› Náš rad VRV 5 vybavujeme chladivom
R-32 s nižšou hodnotou GWP
› Ponúkame vysokú reálnu sezónnu
účinnosť
› Nasadzujeme jedinečné filtre
s automatickým čistením na zvýšenie
účinnosti

› Cez službu Daikin Cloud dôsledne sledujeme
spotrebu energie
› Na základe odporúčaní odborníkov nepretržite
optimalizujme účinnosť systému
› Vykonávame prediktívnu údržbu na zabezpečenie
optimálnej prevádzky a bezporuchovosti
› Zamedzujeme plytvaniu energiou pomocou
inteligentných kľúčových kariet a snímačov

Uzatvorenie kolobehu
Alokácia certifikovaného
regenerovaného chladiva

Majú tieto jednotky 100 %
regenerované chladivo?

Inšpirovali ste sa?
Takto môžete pomôcť!

Používanie certifikovaného
regenerovaného chladiva vo vybraných
jednotkách VRV je dôležitou súčasťou
vízie spoločnosti Daikin pri podpore
rozvoja obehového hospodárstva,
ktorého cieľom je znížiť odpad
a znečistenie, dosiahnuť dlhodobé
používanie produktov a materiálov
a obnovovať prírodné zdroje.
Je tiež časťou väčšieho záväzku
spoločnosti Daikin dosiahnuť
bezpečné a zdravé ovzdušie a snažiť
sa znížiť naše priame a nepriame
emisie CO2.

Nie, v závode sa zmiešava recyklovaný
a nový plyn a množstvo recyklovaného
plynu je administratívne alokované do
dvoch produktových radov: VRV IV+
s rekuperáciou tepla a VRV IV série S
(4, 5, 6 HP).

› Rozhodujte sa udržateľne tak, že podporíte
jednotky s alokáciou certifikovaného
regenerovaného chladiva.

Alokácia certifikovaného regenerovaného
chladiva znamená opätovné použitie
chladiva, vďaka ktorému nie je nutné každý
rok vyrobiť 150 000 kg nového chladiva.

Znamená to, že pre každú jednotku VRV
IV+ s rekuperáciou tepla a VRV IV série
S (4, 5, 6 HP), ktorú si kúpite, používame
na naplnenie jednotky v závode
ekvivalentné množstvo certifikovaného
regenerovaného chladiva.
Dalo by sa to prirovnať k zmluve
o zelenej elektrine. Hoci používate
mix elektriny vyrobenej konvenčne
a z obnoviteľných zdrojov, poskytovateľ
k vašej zmluve administratívne
alokuje 100 % elektriny vyrobenej
z obnoviteľných zdrojov.

› Zvýšte povedomie a podeľte sa o svoje poznatky
s inými, aby ste prispeli k budovaniu obehového
hospodárstva.
› Pošlite získaný plyn z existujúceho zariadenia na
recykláciu. Kontaktná osoba v spoločnosti Daikin
vám pomôže.
› Použite náš prístroj na recykláciu chladiva na
opätovné použitie získaného plynu na naplnenie
priamo na mieste. Získajte viac informácií
o iniciatíve spoločnosti Daikin pri budovaní
obehového hospodárstva na stránke:
www.daikin.sk

Rezidenčný split systém
Klimatizačné systémy Daikin split a multi-split ponúkajú vynikajúci výkon,
energetickú účinnosť a komfort v štýlových riešeniach vhodných pre
akýkoľvek priestor v interiéri a životný štýl.
Spoločnosť Daikin so svojou vlastnou novátorskou technológiou
a zameraním na dizajn spĺňa najvyššie kvalitatívne normy, pretože
ponúka najúčinnejšie produkty v danej triede s bezkonkurenčným
výkonom a nízkou spotrebou energie.

iba
vykurovanie

Tepelné čerpadlá
Typ vzduch-vzduch,
systém split

Štandardné
Vonkajšie jednotky

Vnútorné jednotky

Nástenná jednotka
3,6 kW ~ 6,3 kW /
2,5 kW* ~ 5,0 kW

Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 5,8 kW /
2,0 kW* ~ 5,0 kW

Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 5,8 kW /
2,3 kW* ~ 4,8 kW

Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW

Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW

Nástenná jednotka
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW* ~ 7,1 kW

Kanálová jednotka
3,2 ~ 7,0 kW /
2,4 ~ 6,0 kW

Parapetná jednotka
3,4 kW ~ 5,8 kW /
2,5 kW ~ 5,0 kW

Hybridné tepelné čerpadlo
Daikin Altherma

Vonkajšie jednotky

Párová
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW ~ 7,1 kW

vykurovanie
a chladenie

Multi*
3,5 kW ~ 10 kW /
3 kW ~ 9,0 kW

Hybrid + Multi
4,9 kW ~ 7,7 kW
8,2 kW ~ 26,6 kW

Čističky vzduchu

* Pre použitie s viacerými modelmi
sú uvedené údaje o kapacite len
orientačné

Párová
2,5 kW ~ 8,2 kW /
2,0 kW ~ 7,1 kW

Multi*
3,8 kW ~ 10,4 kW /
3,0 kW ~ 9,0 kW

Rezidenčné vykurovanie
Vykurovacie systémy Daikin sú dokonalým riešením na akékoľvek použitie.
Poskytujú optimálny komfort, energetickú účinnosť a šetrenie nákladov
vďaka spoľahlivej prevádzke vykurovania do -28 °C.
Od centrálneho vykurovania a klimatizácie cez inteligentné riadiace systémy
po možnosti pripojenia solárneho systému ponúka spoločnosť Daikin
najmodernejšie technológie pre vykurovanie, riešenia pre teplú vodu
a chladenie do každého prostredia a podľa akýchkoľvek potrieb zákazníka.
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vykurovanie

Tepelné čerpadlá
VZDUCH-VODA
Nízkoteplotné

Vysokoteplotné

Daikin Altherma
3R

Daikin Altherma
R HT

04-06-08 kW

11-14-16 kW

ZEM-VODA

HYBRIDNÉ

PLYNOVÉ KOTLY

Daikin Altherma
3 GEO

Daikin Altherma
R Hybrid

Daikin Altherma
3 C Gas W

06-10 kW

05-08 kW

06-10 kW

08 kW

04-06-08 kW

06-10 kW

08 kW

Daikin Altherma
3 H HT

11-14-16 kW

14-16-18 CC*

11-14-16 kW

14-16-18 CC*

Plyn

Spaľovanie

04-06-08 kW

Daikin Altherma
3H

vykurovanie
a chladenie

Daikin Altherma
GEO

12-18-24-35 kW

32 kW

10 kW

11-14-16 kW

Daikin Altherma R

11-14-16 kW
11-14-16 kW
11-14-16 kW

Daikin Altherma M

Zvýšený komfort
04-07-11-14-16 kW

Nádrž na
teplú vodu pre
domácnosť

04-07-11-14-16 kW
04-07-11-14-16 kW
* CC - Kapacitná trieda
(Capacity Class)

150 l – 500 l

Solárny
kolektor

Konvektor tepelného
čerpadla
0,41 kW ~ 2,15 kW
0,66 kW ~ 3,20 kW

Komerčné využitie
Dobré pracovné prostredie je dôležité, a to bez ohľadu na to, či
ide o obchod, kanceláriu, úrad, hotel alebo reštauráciu. Cieľom
komplexného riešenia produktového portfólia spoločnosti
Daikin je optimalizovať kvalitu vzduchu vyvinutím flexibilných
a ekonomických riešení ušitých na mieru pre každého klienta
a na akékoľvek komerčné použitie.
Či už ide o klimatizáciu, vykurovanie, vetranie, teplovzdušné
clony alebo chladenie, spoločnosť Daikin má produkty, skúsenosti
a riešenia, ktoré spĺňajú všetky vaše požiadavky.

Sezónna účinnosť
Inteligentné využitie
energie

technológia
náhrady
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vykurovanie
a chladenie
(tepelné čerpadlo)

obnova tepla

samočistiaci
panel

podlahový
snímač
a snímač
prítomnosti

Viaczónové

Vnútorné jednotky

UNIKÁTNA
Úplne plochá
kazetová jednotka

Nástenná jednotka
1,9 kW ~ 10,8 kW/
1,7 kW ~ 9,5 kW

Kazetová samočistiaca
jednotka s kruhovým výfukom
2,50 kW ~ 16,00 kW/
2,20 kW ~ 14,00 kW

Úplne plochá kazetová jednotka
1,9 kW ~ 7,0 kW/
1,7 kW ~ 5,7 kW

Kazetová jednotka
s výfukom do 2 smerov
2,50 kW ~ 8,00 kW
2,30 kW ~ 7,1 kW

Kazetová rohová jednotka
2,50 kW ~ 8,00 kW/
2,30 kW ~ 7,1 kW

Kanálová jednotka
1,7 kW ~ 31,50 kW/
1,5 kW ~ 28,00 kW

Stropná jednotka
4,00 kW ~ 15,50 kW/
3,40 kW ~ 13,40 kW

Kazetová jednotka
s výfukom na 4 smery
7,50 kW ~ 13,50 kW/
6,80 kW ~ 12,00 kW

Jednotka
stojaca na podlahe
7,5 kW – 15,5 kW
6,8 kW – 13,4 kW

Jednotka stojaca na podlahe
(zapustená)
2,50 kW ~ 8,00 kW/
2,20 kW ~ 7,10 kW

Vonkajšie jednotky

k dispozícii v tepelnom čerpadle a v rekuperáciách (iba VRV)

i

Typ vzduch-vzduch
4 kW ~ 24 kW/
3,5 kW ~ 22 kW

Typ vzduch-vzduch
14,2 kW ~ 37,5 kW/
12,1 kW ~ 33,5 kW

Typ vzduch-vzduch
12,1 kW ~ 15,5 kW
12,1 kW ~ 15,5 kW

Typ vzduch-vzduch
25,0 kW ~ 168,00 kW/
22,4 kW ~ 150,00 kW

Typ vzduch-vzduch
14,0 kW ~ 22,4 kW/
14,0 kW ~ 20 kW

+

voda-vzduch
25,0 kW ~ 135,0/
22,4 kW ~ 120,0 kW

(VRV IV+ s rekuperáciou tepla a VRV IV série S)

Strešné
jednotky

Typ vzduch-vzduch
17,9 kW ~ 114,2 kW
19,5 kW ~ 106,8 kW

Teplovzdušné Teplá voda
clony Biddle
Voľne visiace/kazetové/
zabudované
7,3 kW ~ 31,1 kW

Hydrobox
na pripojenie technológie VRV
14 kW ~ 22,4 kW
9,00 kW ~ 14,00 kW/
8,0 kW ~ 12,5 kW

Spoločnosť Daikin akvizíciou spoločnosti AHT Cooling
Systems rozšírila svoj chladiarensky sortiment o riešenia pre
celý chladiarenský reťazec od prvovýrobcu až k spotrebiteľovi.
Spoločnosť AHT ponúka globálne riešenia na zachovanie
čerstvosti bez ohľadu na riešenie potrebné na prezentáciu
a podporu predaja chladených a mrazených produktov, od
chladiacich predajných vitrín a mraziacich boxov na zmrzlinu
až po klasické chladničky a pultové mrazničky.

Priemyselné
Spoločnosť Daikin ponúka širokú škálu riešení pre mnohé priemyselné
prostredia vrátane špecializovaných výrobných závodov, tovární na
spracovanie potravín alebo výskumných laboratórií.
Náš rozsiahly rad chladičov je vhodný na chladenie alebo vykurovanie pri
akýchkoľvek procesoch.
Súčasťou chladiarenského sortimentu spoločnosti Daikin je teraz vďaka
akvizícii spoločností Zanotti, Tewis a AHT úplný produktový rad pre všetky
oblasti chladiarenského reťazca vrátane riešení s prírodným chladivom CO2.
Prívod čerstvého vzduchu je okrem toho zabezpečený vzduchotechnickými
jednotkami, ktoré sú vhodné na optimalizáciu riadenia vzduchu a vetrania.
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vykurovanie

vykurovanie
a chladenie

iba
chladenie
turbokompresor

rotačný špirálový skrutkový

Chladiče chladené vzduchom

Chladiče chladené vodou
špirálový

Iba chladenie

Tepelné čerpadlo

Rekuperácia

Kondenzačná
jednotka

Iba chladenie
skrutkový

4 kW ~ 674 kW /
4,0 kW ~ 624 kW

4,0 kW ~ 2 148 kW

400 kW – 800 kW /
400 kW – 800 kW

116 kW ~ 488 kW

320 kW ~ 21 800 kW

R-513a
ze ( )

Iba chladenie
a Iba vykurovanie

Jednotky Fan coil

16,0 kW ~ 914 kW

ze ( )

Bezkondenzátorové
chladiče

12,5 kW ~ 1 433 kW

13,2 kW ~ 721 kW
Kazetová jednotka
2,9 kW ~ 12,1 kW/
2,0 kW ~ 8,7 kW

Nástenná jednotka
2,71 kW ~ 6,23 kW/
2,40 kW ~ 5,21 kW

Parapetná jednotka
2,9 kW ~ 12,1 kW/
2,0 kW ~ 8,7 kW

Flexi jednotka
1,90 kW ~ 21,92 kW/
1,14 kW ~ 18,30 kW

Potrubná jednotka
1,94 kW ~ 18,78 kW/
1,28 kW ~ 10,34 kW

Vetranie

Chladenie
Komerčné
kondenzačné
jednotky

Kondenzačné
jednotky ZEAS

Strednoteplotné:
1,4 – 22 kW pri -10/+32°
Nízkoteplotné:
0,6 – 18 kW pri -30/+32°

Strednoteplotné:
12,5 ~ 75,8 kW pri -10/+32°C
Nízkoteplotné:
5,5 ~ 29,6 kW pri -35/+32°C

Conveni-Pack R-410A Conveni-Pack CO2
& Booster

Rad Tewis CO2
Ventilácia
Modular Light/
s rekuperáciou tepla Modular Smart
150 m3/h ~ 2 000 m3/h 150 m3/h ~ 3 450 m3/h

Chladiaci výkon:
Strednoteplotné:
21,8 kW pri -10/-35/+32°
Nízkoteplotné:
3,35 kW pri -10/-35/+32°

Chladiaci výkon:
Strednoteplotné:
14,5 kW alebo 21 kW
pri -10/32°*
- klimatizácia
a vykurovanie
- rekuperácia tepla

Transkritický a subkritický rad
CO2 MT/LT:
7 kW do 300 kW
CO2/R-134a kaskádne
jednotky MT/LT:
12 kW do 600 kW
- klimatizácia a vykurovanie
- rekuperácia tepla

Vzduchotechnické jednotky pre
pripojenie k ERQ, VRV, chladičom
500 m3/h ~ 144 000 m3/h

Monoblok

Split

Skladovanie vína

Jednotky s viacerými kompresormi

Strednoteplotné:
0,94 ~ 12,07 kW pri -10/+32°C
Nízkoteplotné:
0,68 ~ 2,72 kW pri -35/+32°C
* predbežné info

Strednoteplotné:
0,96 ~ 16,26 kW pri -10/+32°C
Nízkoteplotné:
0,75 ~ 2,77 kW pri -35/+32°C

Strednoteplotné:
0,6 ~ 2,3 kW pri 14 °C

Chladivo: R-134A, R-449A, R-448A, R-452A, R-407F, R-407A
Chladiaci výkon:
Strednoteplotné: 7,2 – 300 kW
Nízkoteplotné: 6,6 – 133 kW

Portfólio servisu
Nie je to len o výrobkoch a službách, ale aj o kompetencii,
inovácii a riešeniach šetrných k životnému prostrediu.
Konzultácie a riešenia prispôsobené pre priemyselné,
komerčné a rezidenčné systémy.
Zosnímajte kód a zistite viac

Servis Daikin je tu pre vás, aby vám pomohol udržať jednotky v nepretržitej prevádzke.
Ponúkame optimalizované uvedenie do prevádzky a spustenie, pravidelnú a preventívnu
údržbu, diaľkové monitorovanie, zlepšenie výkonu jednotky a cenovo výhodné vylepšenia,
vďaka ktorým bude naša najmodernejšia technológia fungovať čo najúčinnejšie.

Uvedenie do prevádzky
S cieľom, aby bola vaša jednotka Daikin účinná a dlhodobo výkonná, spoločnosť Daikin ponúka ako súčasť
svojich služieb profesionálne spustenie systému Daikin, ktoré vykonávajú vysokokvalifikovaní a školení
odborníci.
Po uvedení do prevádzky autorizovaným partnerom alebo samotnou spoločnosťou Daikin môžete mať
úplnú istotu, že vaše zariadenie funguje tak, ako by malo, a že naplno využívate všetky jeho výhody.
Každé uvedenie do prevádzky je zdokumentované podľa štandardov spoločnosti Daikin a odovzdáva sa
podrobná správa o uvedení do prevádzky s popisom vykonaných činností a so záznamom o funkčnosti
jednotky. Ak sa chcete dozvedieť viac o službách uvedenia do prevádzky spoločnosti Daikin, pozrite si, prosím,
katalóg produktov.

Údržba

Diaľkové monitorovanie

Údržba je nevyhnutná na zabezpečenie kvalitnej, účinnej
a bezchybnej prevádzky akéhokoľvek zariadenia.
Naše zmluvy o starostlivosti sú založené na dlhoročných
skúsenostiach. Získate tak všetky výhody, ktoré so sebou prináša
údržba vášho zariadenia odborníkmi certifikovanými spoločnosťou
Daikin.

Klimatizácia so sieťovou konektivitou je inteligentnejšia. Ponúkame
niekoľko spôsobov na vzdialené ovládanie vašich produktov
a zariadení. Naša inteligentná sieť ponúka ekonomický spôsob
zvýšenia zabezpečenia, prevádzkyschopnosti a spoľahlivosti vášho
zariadenia, od monitorovania výkonu po prediktívnu logiku, analýzu
a ďalšie funkcie.

•
•
•
•
•

Pripravte sa na sezónu
Nižšie účty za energiu
Nižšie emisie CO2
Zníženie vplyvu baktérií a peľu vďaka čistým filtrom
Zabezpečenie tichej prevádzky

Pri pravidelnej údržbe jednotky alebo systému sa znížia náklady na
elektrinu a zabráni sa poklesu výkonu. Prispeje to tiež k tomu, aby
boli bezpečnostné funkcie a integrita systému v súlade s najnovšími
normami a smernicami.
Pravidelnou starostlivosťou chránite svoju investíciu počas celej
životnosti systému od spoločnosti Daikin. Predíde sa odstávkam
a chybám, a tak budú prevádzkové náklady také nízke, aké by mali
byť počas celého životného cyklu systému.

Stand By Me
Zaregistrujte si svoje zariadenie Daikin na platforme Stand By Me
a získajte bezplatné predĺženie záruky.
Platforma Stand By Me bola vytvorená, aby ste si nemuseli robiť
zbytočné starosti, a to nielen pre možnosť bezplatného predĺženia
záruky, ale aj preto, že spája vás, spoločnosť Daikin a vášho
certifikovaného servisného partnera.
Platforma Stand By Me vás a vášho partnera upozorní, keď je na
vašej jednotke potrebné vykonať údržbu, získate na nej jednoduchý
prehľad o nainštalovaných jednotkách a záručnej dobe a slúži tiež
ako podrobný digitálny denník vášho zariadenia Daikin.

O spoločnosti Daikin
Daikin je jediným výrobcom, ktorý sa venuje všetkým aspektom
výroby, predaja a servisu širokého sortimentu klimatizačných
produktov. Vyrába svoje vlastné kompresory a robí vlastný výskum
chemických látok a chladív.
Naše tímy odborníkov vyhovejú požiadavkám každého regiónu,
klimatických podmienok a kultúry tým, že dokážu ovládať štyri
prvky vzduchu – teplotu, vlhkosť, prúdenie a čistotu.

Spoločnosť Daikin Airconditioning Central Europe
O nás

Your Daikin World –
prevýši vaše očakávania

Spoločnosť Daikin Airconditioning Central Europe bola
založená v roku 1999 a sídli v Rakúsku. Vykurovacie,
chladiace, vetracie a klimatizačné produkty a systémy,
ako aj služby, poskytuje v 16 krajinách strednej
a juhovýchodnej Európy.
Spoločnosť Daikin Central Europe má pobočky v týchto
krajinách: Rakúsko, Česká republika, Maďarsko, Slovensko,
Rumunsko, Poľsko a Chorvátsko. Poskytuje tiež služby
pre Albánsko, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Kosovo,
Macedónsko, Čiernu Horu, Moldavsko, Srbsko a Slovinsko.

V našom novootvorenom showroome Your Daikin World
vo Viedni v Rakúsku objavíte svet špičkových klimatizačných
riešení, ktoré sú vám prispôsobené na mieru.
Zažite prehliadky so sprievodcom, naše riešenia zamerané
na B2B, jedinečné školiace stredisko a posedenia s našimi
odborníkmi, do ktorých sa môžete zapojiť. Nájdete tak
dokonalé riešenie pre svoje projekty a odpovede na svoje
otázky.

Spoločnosť Daikin: Svetový líder

Naše produkty a služby

Dobré meno za kvalitu a jedinečnosť, ktoré spoločnosť
Daikin získala na celom svete, je vybudované na jej
priekopníckom prístupe k vývoju inovatívnych riešení.

• Produkty s certifikátom Eurovent, ktoré šetria energiu,
znižujú emisie CO2 a zvyšujú kvalitu vzduchu a komfort
• Vlastná výroba všetkých hlavných systémových súčiastok
v prevádzkach v Českej republike a iných európskych
krajinách
• Poradenstvo a konzultácie pre priemyselné, komerčné
a rezidenčné riešenia od návrhu cez inštaláciu až po
prevádzku
• Rozsiahle služby vrátane uvedenia do prevádzky, údržby
a vzdialeného monitorovania

Už viac ako 90 rokov sme lídrom v technológii HVAC
vrátane vývoja prvého systému VRV (premenlivé
množstvo chladiva) a klimatizačných systémov riadených
invertorom, ktoré sa stali štandardom v odvetví.

Ceny a uznania
Naše portfólio produktov je známe inováciami
a spoľahlivosťou na svetovej úrovni, čo dokazuje
aj množstvo cien a pochvál.

Ocenenie iF Design Award
v rokoch 2019, 2018 a 2015

2014 Universal
Design Award

Ocenenie Reddot Award
v rokoch 2019, 2018 a 2014

2016 German
Design Award

Ocenenie Good Design Award
v rokoch 2017 a 2014

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE – SLOVAKIA s.r.o.
Galvaniho 15/C, SK - 821 04 Bratislava · Tel.: +421/ 2 / 5710 3211 · Fax: +421/ 2 / 5710 3299 · e-mail: zakaznik@daikin.sk · www.daikin.sk
Produkty spoločnosti Daikin distribuuje:

Táto publikácia je vypracovaná iba na informačné účely a nepredstavuje záväznú ponuku spoločnosti
Daikin Europe N.V. Spoločnosť Daikin Europe N.V. pripravila obsah tejto publikácie podľa svojho
najlepšieho vedomia. Na úplnosť, presnosť, spoľahlivosť alebo vhodnosť na konkrétny účel obsahu,
produktov a služieb tu uvedených sa nevzťahuje žiadna výslovne uvedená alebo predpokladaná záruka.
Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Daikin Europe N.V.
výslovne odmieta akúkoľvek zodpovednosť za priame alebo nepriame škody v najširšom zmysle slova
vyplývajúce alebo týkajúce sa používania alebo interpretácie tejto publikácie. Celý obsah je chránený
autorskými právami spoločnosti Daikin Europe N.V.
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Vyhradzujeme si právo na tlačové chyby a zmenu modelov

