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HLADILNE IN GRELNE NAPRAVE
DELOVANJE:
Najbolj učinkovit način hlajenja v naravi je preko izhlapevanja vode. Hlajenje preko izhlapevanja deluje po principu
absorpcije toplote med izhlapevanjem vlage. To se prav tako dogaja na človeški koži, telesni pot, ki deluje kot ohlajevanje temperature telesa. Ta proces je enak kot takrat, ko vas zazebe, kadar zapiha veter z morja. Hladilna naprava
Eco Cooler z izhlapevanjem izvaja učinkovito hlajenje s kombiniranjem naravnega procesa – izhlapevanja vode – s
preprostim, zanesljivim sistemom za kroženje zraka. Zunanji zrak se filtrira preko satastega filtra, ohladi s pomočjo
vodne zavese izhlapevanja in nato kroži s pomočjo ventilatorja.
Ohlajanje z izhlapevanjem je eno najstarejših hlajenj, starejše tudi od klimatskih naprav. Na Bližnjem Vzhodu se
imenuje puščavsko hlajenje, v Združenih državah pa ga imenujejo močvirsko hlajenje. Zasnova ohlajanja z izhlapevanjem je zelo preprosta. Voda iz spodnje posode se črpa do vrha, od tam pa steče dol preko izhlapevalnih hladilnih
ploščic, ploščice enakomerno nasiči, notranji ventilator, pa svež in ohlajen zrak izpiha v prostor, kar zniža temperaturo
v prostoru.
Eco Cooler je idealen za odprte in zaprte prostore. Hladi velike prostore, kot so skladišča, tribune na športnih dogodkih, tople grede, nakupovalne centre, zbirališča in tudi pisarne, sobe, jadrnice, avtodome, idr. Sistemi za hlajenje z
izhlapevanjem nudijo nizkocenovno alternativo klimatskim napravam. Preprosto jo namestite v prostor, priporočljivo
je, da napravo postavite na višini cca 30 – 50 cm nad tlemi in da imate v prezračevanem prostoru vsaj nekoliko odprto
okno, da se ustvarja podtlak.

PREDNOST:
Prednost Eco coolerja je hlajenje preko vodnega stolpca, ki zrak ohladi, prečisti in mu odstrani vse vonjave. Tak zrak
je primerno ohjajen in ravno prav navlažen. Eco cooler je prenosen, zato ga lahko prestavljate med prostori, hkrati pa
ne potrebujete odvodne cevi.

KAJ JE IONIZATOR IN ALI GA POTREBUJEM?
Ionizator je nevtralizator zraka, ki na naraven način, brez kemikalij očisti zrak tako, da proizvaja negativne ione (t.i.
anione), ki nase vežejo vse nevidne nečistoče, ki se nahajajo v prostoru (viruse, bakterije, prah, cigaretni dim, iztrebke pršic,...). Zelo blagodejno vplivajo na zdravje, še posebej je priporočljiv za astmatike, alergike in ljudi z migrenami.
Ionizator blagodejno deluje tudi na raven stresnega hormona, s tem pa pomaga k boljšemu, sproščenemu občutku in
umirjenosti. Najvišje koncentracije negativnih ionov najdemo v gorah, gozdovih, tekočih rekah, kjer se njihova raven
lahko dvigne do 5000 cm3. Za primerjavo, je raven negativnih ionov v mestih samo 500 cm3, v notranjih prostorih pa
samo 20-30 cm3.
Ali potrebujem ionizator zraka?
Zelo pomembno je zračenje prostorov, prav tako pa je izrednega pomena, da temu zraku nazaj dodajamo negativne
ione in ga tako čistimo. Z našimi napravami ECO cooler, ne samo, da se zrak očisti preko vodnega stolpca, poleg tega
se tudi pravilno navlaži, ionizator pa pripomore, da je izhodni zrak obogaten z negativnimi ioni. Tak zrak bo zopet blagodejen za vaše zdravje, vi pa boste zopet polni energije. Zato ne oklevajte, vaše zdravje je eno samo in če si lahko
sami priskrbimo čist zrak v prostorih, kjer se zadržujemo večji del našega življenja je ta naložba minimalna. Preverite
našo ponudbo.
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GRETJE

IN HLAJENJE
KOMARNIK
Priporočeno za prostore do: 15 m2
Moč / poraba elektrike: 80 W / 1 - 2 kW (gretje)
Možnost uporabe s pretvornikom 12 V
Velikost posode za vodo: do 3 l
Poraba vode na uro: 0,2 - 0,8 l
Dimenzije naprave: 35 x 30 x 61 cm
Teža naprave: 5,8 kg
Možnost zaščite proti mrčesu
Garancija: 1 leto

L-23J

139,00 €
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NST-AC-N5HL

299,00 €
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Priporočeno za prostore do: 20 m2
Moč / poraba elektrike: 65 W / 1 - 2 kW (gretje)
Možnost uporabe s pretvornikom 12 V
Velikost posode za vodo: do 8 l
Poraba vode na uro: 0,5 - 2 l
Dimenzije naprave: 43 x 29 x 75 cm
Daljinsko upravljanje + ionizator
Teža naprave: 6,35 kg
Garancija: 1 leto

NST-AC-N6HL
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Priporočeno za prostore do: 45 m2
Moč / poraba elektrike: 160 W / 1 - 2 kW (gretje)
Velikost posode za vodo: do 16 l
Poraba vode na uro: 1,5 - 3 l
Dimenzije naprave: 42 x 40 x 101 cm
Daljinsko upravljanje + ionizator
Teža naprave: 11,1 kg
Garancija: 1 leto
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a

3

www.tark-trade.com

NARAVEN IN ZDRAV NAČIN HLAJENJA

BL-168DL

89,00 €

Priporočeno za prostore do: 13 m2
Moč / poraba elektrike: 80 W
Možnost uporabe s pretvornikom 12 V
Velikost posode za vodo: do 5 l
Poraba vode na uro: 0,5 - 2 l
Daljinsko upravljanje:
BL-168DL brez daljinskega vodenja
BL-168DLR daljinsko voden
Dimenzije naprave: 33 x 28 x 59 cm
Teža naprave: 5,5 kg
Garancija: 1 leto

BL-168DLR

99,00 €

Prenosna

NST-AC-N6

129,00 €

Primerna tudi za terase

JH-168

880,00 €
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Priporočeno za prostore do: 20 m2
Moč / poraba elektrike: 65 W
Možnost uporabe s pretvornikom 12 V
Velikost posode za vodo: do 8 l
Poraba vode na uro: 0,5 - 2 l
Dimenzije naprave: 43 x 29 x 75 cm
Teža naprave: 5,8 kg
Garancija: 1 leto

Priporočeno za prostore do: 55 m2
Moč / poraba elektrike: 150 - 200 W
Velikost posode za vodo: do 25 l
Poraba vode na uro: 3 - 4 l
Dimenzije naprave: 48 x 36 x 93 cm
Teža naprave: 11,5 kg
Daljinsko upravljanje + ionizator
Garancija: 1 leto

Priporočeno za prostore do: 100 m2
Moč / poraba elektrike: 250 - 380 W
Velikost posode za vodo: do 57 l
Poraba vode na uro: 8 - 10 l
Dimenzije naprave: 80 x 48 x 138 cm
Teža naprave: 31 kg
Daljinsko upravljanje + ionizator
Garancija: 1 leto

Prihranek električne
energije

JH-167

390,00 €

Deluje brez odvodne cevi
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TELESKOPSKE LESTVE
Predstavljamo vam teleskopske lestve. Lestve so vsestransko uporabne v vseh domovih, obrteh,
industriji, delavnicah in na številnih drugih področjih. Teleskopske lestve so praktične, kvalitetne in
cenovno ugodne. Zaradi svoje zložljivosti so lahke za uporabo in preproste za prevoz ter shranjevanje. Lestve so izdelane iz visoko kakovostnega aluminija in omogočajo obremenitve do 150 kg.
Za varnejše prevoze in shranjevanje imajo nameščeno varnostno zaklepanje, ki preprečuje nenadno odpiranje oz. zapiranje.
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TELESKOPSKE LESTVE

TELESKOPSKA LESTEV
DLT206B (2.0 m)

59,90 €

Cena:
Višina zložene lestve: 69 cm
Višina raztegnjene lestve: 2.0 m
Št. Stopnic: 7
Razdalja med stopnicami: 30 cm
Max obremenitev: 150 kg
Teža: 5,4 kg

TELESKOPSKA LESTEV
DLT209B (2.9 m)

84,90 €

Cena:
Višina zložene lestve: 78 cm
Višina raztegnjene lestve: 2.9 m
Št. Stopnic: 10
Razdalja med stopnicami: 30 cm
Max obremenitev: 150 kg
Teža: 8 kg

TELESKOPSKA LESTEV
DLT210B (3.2 m)

99,90 €

Cena:
Višina zložene lestve: 82 cm
Višina raztegnjene lestve: 3.2 m
Št. Stopnic: 11
Razdalja med stopnicami: 30 cm
Max obremenitev: 150 kg
Teža: 9 kg

ALUMINJASTA LESTEV
DLT210F (3.2 m)

TELESKOPSKA LESTEV
DLT508B (2.6 + 2.6 m)

Cena:
Višina zložene lestve: 82 cm
Višina raztegnjene lestve: 3.2 m
Št. Stopnic: 11
Razdalja med stopnicami: 30 cm
Max obremenitev: 150 kg
Teža: 9 kg

Cena:
Višina zložene lestve: 75 cm
Višina raztegnjene lestve:
2.6+2.6 m
Št. Stopnic: 9 + 9
Razdalja med stopnicami: 30 cm
Max obremenitev: 150 kg
Teža: 14 kg

KOMBINIRANA
TELESKOPSKA
LESTEV DLT705B (3.2 m)

KOMBINIRANA
TELESKOPSKA
LESTEV DLT708B (5.0 m)

Cena:
Višina zložene lestve: 86 cm
Višina raztegnjene lestve: 3.2 m
Višina pri A tipu uporabe:
1,60+1,60 m
Št. Stopnic: 5 + 5
Razdalja med stopnicami: 30 cm
Max obremenitev: 150 kg
Teža: 12,5 kg

Cena:
Višina zložene lestve: 95 cm
Višina raztegnjene lestve: 5 m
Višina pri A tipu uporabe: 2,5+2,5 m
Št. Stopnic: 8 + 8
Razdalja med stopnicami: 30 cm
Max obremenitev: 150 kg
Teža: 17,5 kg

144,90 €

125,90 €
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173,90 €

186,90 €

MR. PUNG

www.tark-trade.com

MR. PUNG je revolucionarno odkritje na trgu, ki odmaši še najbolj
bizarne zamašitve vaših odtokov. Vaše cevi bodo s pomočjo MR.
PUNGA odmašene hitro, enostavno in varno. Z uporabo pritiska iz
(CO2) bombice bodo lasje, blato, wc papir, ostanki hrane in drugih
odpadkov PRETEKLOST.

LASTNOSTI:
OKOLJU PRIJAZEN:

CO2 plin, ki se ga uporablja je užiten in ne vsebuje nobenih kemikalij, ki bi
škodovale vam ali okolju.

ENOSTAVEN ZA UPORABO:

Vstavite CO2 bombico in Mr. Pung prislonite na
željeno mesto, nato pritisnite gumb za sprožitev.

EKONOMIČEN:

Z uporabo Mr. Punga ne boste potrebovali klicati vodovodarja.
Napravo boste lahko praktično uporabljali vedno znova.

SANITAREN:

Brez nezaželjenega špricanja, brez odpadkov, brez nesnage.

Mr.PUNG - MAXI

(za WC školjke in večje odtoke)

69,00 €
Mr.PUNG - MINI

(za umivalnike, pomivalna korita
in manjše odtoke)

39,00 €
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PRODAJA IN SERVIS: PE, Tark Trade d.o.o., Rožna ulica 44, 4208 Šenčur,

T: +386 (0)51 204-582

Veljavnost kataloga je do preklica oz. do izida novega kataloga. Navedene cene že vsebujejo 22% DDV. Pridržujemo si pravico do spremembe cen. Prav tako si pridržujemo pravico do sprememb v tem katalogu in pravico do obveščanja v vseh oblikah in načinih v zvezi s
tem katalogom. Pri navedbi tehničnih podatkov in priložene opreme si pridržujemo pravico do morebitnih tiskarskih napak. Slike izdelkov v
katalogu lahko odstopajo od dejanskega stanja izdelka. Artikli bodo dostavljeni in opremljeni po kataloški specifikaciji.

