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Oddział Katowice
tel. 32/ 621 04 33
klimatyzacja-katowice@lge.pl

Oddział Gdynia
tel. 58/ 73 16 410-412
klimatyzacja-gdynia@lge.pl

Oddział Wrocław
tel. 71/ 73 44 401-403
klimatyzacja-wroclaw@lge.pl

Oddział Poznań
tel. 61/ 62 59 943
klimatyzacja-poznan@lge.pl

Urządzenia klimatyzacyjne LG przeznaczone są dla rozwiązań indywidualnych 
jak i  komercyjnych. Flagowe klimatyzatory pokojowe to modele serii Galeria 
ARTCOOL, Libero ARTCOOL, LIBERO-E. Oferta LG obejmuje także szeroką gamę 
klimatyzatorów – kasetonowych, kanałowych, przypodłogowo-sufitowych 
i  podstropowych. Różnorodność dostępnych jednostek wewnętrznych 
i  zewnętrznych pozwala na ponad 2000 kombinacji, tym samym dając możliwość 
zapewnienia klimatyzacji w każdym wnętrzu. Rozwiązaniem dla obiektów wielko 
kubaturowych jest system klimatyzacji Multi V III, który, udoskonalony o szereg 
innowacji, jest jednym z najlepszych systemów VRF na rynku.

Firma LG Electronics oferuje kompleksowe wsparcie, począwszy od doradztwa na 
etapie koncepcji systemu klimatyzacji, poprzez dobór urządzeń, projektowanie, 
nadzór podczas uruchomienia, na obsłudze gwarancyjnej i pogwarancyjnej kończąc.

Galeria arTCOOl

PresTiGe

ZALETY
 szeroka gama klimatyzatorów pokojowych i komercyjnych
 zaawansowana technologia VRF (systemy klimatyzacji Multi V III)
 zastosowana technologia inwerterowa lub H-inverterowa zapewnia oszczędność energii poprzez wysoką wydajność 
energetyczną (przykład: COP 5,6 w modelu H09MW) 

 niski poziom hałasu (nawet 17 dB w trybie pracy nocnej)
 zaawansowany 4 stopniowy system ochrony:
1. filtry alergiczne (przechwytują alergeny i wirusy)
2. filtry potrójne (usuwają zapachy) 
3. filtry plazmowe (eliminują cząsteczki kurzu, roztocza)
4. automatyczne oczyszczanie (zapobiega rozwojowi pleśni). 

Testy efektywności filtrów antywirusowych i antyalergicznych wykazały eliminację substancji  szkodliwych na poziomie 99,9%.
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