
                   

 

Οι ανεμιστήρες οροφής έχουν μπει για τα 
καλά στη ζωή μας... 

Η εταιρεία ΜΑΥΡΟΣ συνεργάζεται με την Ιταλική εταιρεία 

κατασκευής ανεμιστήρων οροφής, Italexport, από το 2007 και έκτοτε έχει την 

αποκλειστική διάθεση των ανεμιστήρων της σε όλη την Ελλάδα. 

 

Είμαστε με το κλιματιστικό στο off ... Γιατί; 

Οι ανεμιστήρες οροφής της Italexport: 

 

1. Καταναλώνουν ελάχιστη ηλεκτρική ενέργεια, όσο ένας κοινός λαμπτήρας. 

2. Μειώνουν την αίσθηση της θερμοκρασίας ενός μέσου δωματίου 6-8ο C 
(ανάλογα το χώρο και το κλίμα). 

3. Εκπέμπουν 20 φορές μικρότερη ποσότητα διοξειδίου του άνθρακα από τα 
κοινά κλιματιστικά. Η λειτουργία του ανεμιστήρα συμβάλλει στην προστασία 
του φυσικού περιβάλλοντος. 

4. Είναι απολύτως αθόρυβοι (0db). 
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5. Εξοικονομούν έως και 40% στο κόστος ρεύματος του air-condition, όταν 
γίνεται παράλληλη χρήση κλιματιστικού και ανεμιστήρα οροφής, γιατί έτσι 
μειώνεται η ένταση και ο χρόνος χρήσης του κλιματιστικού. 

6. Δεν παγώνουν, ούτε ξηραίνουν την ατμόσφαιρα. Ιδανικός τρόπος 
δροσισμού για βρεφικά-παιδικά δωμάτια. 

7. Είναι πλήρως τηλεχειριζόμενοι αλλά λειτουργούν και με δυνατότητα 
χρήσης απλού διπλού διακόπτη. 

8. Είναι φυσικά εντομοαπωθητικά. 

9. Δέχονται λαμπτήρες  LED, λαμπτήρες οικονομίας  και λαμπτήρες αλογόνου 
eco , ενώ υπάρχουν και μοντέλα που διαθέτουν δικό τους σύστημα φωτισμού 
led. 

10. Κατασκευάζονται εξ ολοκλήρου στην Ιταλία, έχουν μοναδικό σχεδιασμό 
και ικανοποιούν όλες τις ανάγκες (η εταιρεία Italexport είναι η μόνη εταιρεία 
που κατασκευάζει πιστοποιημένο ανεμιστήρα με διάμετρο 3 μέτρα). 

11. Έχουν εγγύηση και after-sales service (ΜΑΥΡΟΣ - Italexport). 

12. Έχουν εύκολη και γρήγορη εγκατάσταση - χαμηλότερο κόστος 
εγκατάστασης  σε σχέση με ένα κλιματιστικό. 

13. Μηδενικό κόστος συντήρησης. 

14. …και το χειμώνα κάνουν εξοικονόμηση της θέρμανσης (αντίστροφη 
λειτουργία κίνησης πτερυγίων) κρατώντας το θερμό αέρα σε χαμηλότερα 
επίπεδα ανακυκλώνοντας το θερμό αέρα μέσα στο χώρο. 

Ήρθε ο καιρός για   AEΡΙΝΟ   ...   ΦΩΣ 

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο 210-2824700 

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας : 

http://www.mavros.lighting/productcategory/ceiling-fans/ 

Kάντε μας Like στο https://www.facebook.com/mavros.gr  

 Follow στο www.instagram.com/mavros.lighting 
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