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OSUSZACZE



Rozwój, produkcja i sprzedaż 
Jedno źródło – made in Germany

Utworzona w 1990 roku firma doradztwa inżynieryjnego, 
AERIAL GmbH jest obecnie jednym z wiodących produ-
centów w branży osuszania dla przemysłu, handlu i użytku 
domowego. 

Kompletna gama produktów AERIAL to sprawdzone w Euro-
pie urządzenia, które swoją niezawodność udowodniły rów-
nież w ekstremalnych warunkach. Doświadczony personel 
służy radą i zapewnia wsparcie techniczne. Firma gwarantuje 
wyroby spełniające parametry techniczne, potwierdzone 
testami w laboratorium AERIAL GmbH w Niemczech. 

Będąc na rynku od ponad 20 lat, marka AERIAL reprezentuje 
najwyższą niemiecką jakość, wysokiej  klasy serwis, nieza-
wodną technologię oraz terminowe dostawy. 

Baseny

 � tworzenie przyjemnego klimatu w pomieszczeniach, 
gdzie znajdują się otwarte zbiorniki wodne

 � zapobieganie powstawaniu pleśni w saunach  
i kabinach prysznicowych

Piwnice i pomieszczenia mieszkalne

 � przywracanie zawilgoconych pokoi i piwnic do stanu 
używalności

 � zapobieganie powstawaniu pleśni w sporadycznie użyt-
kowanych domach wypoczynkowych

W magazynach, muzeach i archiwach

 � utrzymywanie wartości eksponatów i magazynowanych 
towarów

 � zapobieganie niszczeniu zbiorów w archiwach

Zabytkowe samochody

 � zapobieganie korozji

 � utrzymanie sprawności mechanicznej

 � ograniczenie wysokich kosztów renowacji

 � Osuszacze kondensacyjne AERIAL są proste w obsłudze 
i energooszczędne.

Obszary zastosowań osuszaczy AERIAL są niezliczone. 
Skontaktuj się z nami. Z przyjemnością pomożemy ci 
w wyborze odpowiedniego produktu.

Przyjazne środowisku, wysokowydajne osuszacze powietrza – 
wyposażone w nowoczesną technologię BlueDry. Blue Dry jest 
technologią wykonania  wymienników ciepła. Lamele wy-
mienników pokryte są specjalnym materiałem, który ułatwia i 
przyspiesza odprowadzenie kondensatu, co powoduje większą 
efektywność wymiany ciepła i mniejsze zużycie energii. 

Osuszanie budynków i usuwanie szkód  
spowodowanych przez wodę

 � osuszanie nowobudowanych budynków

 � usuwanie szkód po zalaniu pomieszczeń

 � zapobieganie powstawaniu pleśni i grzybów

W przedsiębiorstwach wodno-kanalizacyjnych

 � redukcja kosztów serwisowania i remontów

Zastosowanie produktów AERIAL
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OPIS SYMBOL CENA NETTO EURO

Osuszacz domowy DH 18 390,00 €

Osuszacz 
[do montażu na ścianie]

AD 110 850,00 €

Osuszacz 
[do montażu na ścianie] wzmożona cyrkulacja powietrza o wysokiej 
wydajności, np. do suszenia prania

AD 230
AD 250

1 650,00 €
2 060,00 €

Osuszacz 
[stojące z uchwytem] 

AD 420
AD 420-VA
AD 430

910,00 €
1 010,00 €
1 250,00 €

Osuszacz 
[z uchwytem i kółkami]

AD 550
AD 580

1 500,00 €
1 900,00 €

Osuszacz 
[w stalowej obudowie i dużymi kołami]

AD 650
AD 680

1 550,00 €
1 950,00 €

Osuszacz 
[w plastikowej obudowie i dużymi kołami]

AD 750
AD 750-P
AD 780

1 650,00 €
1 900,00 €
2 200,00 €

Osuszacz 100 litrowy 
[z wbudowaną pompką skroplin]

AD 810 2 800,00 €

Osuszacz basenowy 
[stojące lub wiszące]

AP 50
AP 70

2 580,00 €
3 400,00 €

Osuszacz adsorpcyjny
ASE 100
ASE 200
ASE 300

1 600,00 €
1 800,00 €
2 200,00 €

Wysokociśnieniowe wentylatory 
w obudowie akustycznej

AB 200
AB 500
AB 1000

1 400,00 €
1 550,00 €
1 700,00 €

Wysokociśnieniowy wentylator 
w obudowie akustycznej 
[na transportowej ramie z dużymi kółkami]

AB 500-F
AB 1000-F

1 700,00 €
1 850,00 €

Separator wody 
Filtry HEPA

VDT 1000
AH 13
Wkład do filtrów 
HEPA

1 990,00 €
700,00 €

130,00 €

Dmuchawa AirMaxx Airmaxx 2000 H 990,00 €
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OPIS SYMBOL CENA NETTO EURO

Zestaw odpompowujacy                            [montaż i demontaż bez użycia narzędzi, wąż nie
                                                                                                                                                stanowi wyposażenia]

AD 420
AD 420-VA
AD 430
AD 550 / AD 650
AD 580 / AD 680

6200-0049
6200-0074
6200-0051
6200-0050
6200-0064

500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €
500,00 €

Wspornik ścienny                                                                          [z zestawem montażowym]

AD 420
AD 430
AD 550

5101-0389
5101-0388
6200-0003

160,00 €
160,00 €
270,00 €

Specjalne rozwiązania dla serii AD                                               [wykonanie fabryczne]

SensorLogic                     [połączenie 24V, w serii AD konieczne podłączenie zewnętrznego stero-
                                                            wania wilgotnością lub innego zewnętrznego przełącznika wł. / wył.]
Combi-counter HW66 wyposażenie serii AD                      [licznik godzin pracy i kilowatogodzin]

dopłata

330,00 €

100,00 €

Zewnętrzne sterowanie                             [Wszystkie osuszacze serii DH, AD i AP są seryjnie 
                                                                                                               wyposażone we wbudowany higrostat!]

Czujnik punktu rosy FGS 02.K/6                 [czujnik do pomiaru punktu rosy, bez przewodu]
Higrostat pokojowy HGmini                        [bez przewodu]
Higrostat gniazdkowy                                   [montowany między wtyczką a gniazdkiem, 
                                                                                               w zestawie przewód 2 m]
Termostat gniazdkowy                                  [montowany między wtyczką a gniazdkiem]
    

5312-0000
5307-0007
5312-0018

6200-0084

280,00 €
82,00 €

135,00 €

75,00 €

4

Cennik akcesoriów AERIAL 2013

[dodatkowe akcesoria dostępne na życzenie]

Podane ceny są katalogowymi cenami netto wyrażonymi w EURO i mogą ulec zmianie. 
Przelicznik wg kursu średniego NBP. Do ceny zostanie doliczony należny podatek VAT w stawce obowiązującej w dniu sprzedaży.



AERIAL GmbH specjalizuje się w innowacyjnej 
technologii osuszania kondensacyjnego 
budynków i kontroli zawartości wilgoci 
w pomieszczeniach. 

Aktualnie firma AERIAL jest jednym z wiodących dostawców 
technologii osuszania w przemyśle, handlu, jak również 
w obiektach prywatnych.



www.ktg.pl
SYSTEMY KLIMATYZACJI WENTYLACJA SYSTEMY WODY LODOWEJ OSUSZACZE

*KLIMA-THERM S.A. zastrzega sobie prawo do zmiany daty obowiązywania cennika.

wydanie 1(2013)


