
 
 
 
 
 
                                                      

 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Klimatyzatory przenośne TORELL to doskonała oferta dla klientów szukających 
urządzeń niezawodnych, eleganckich oraz komfortowych w użyciu. Urządzenia 

wyposażone są w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie z pomieszczenia do 
pomieszczenia. Klimatyzatory 

zainstalować urządzeń ściennych z jednostką zewnętrzną. Sterowane są pilotem, 
usuwają nieprzyjemne zapachy, poprawiając jakość powietrza. 

Oferta urządzeń TORELL to klimatyzatory chłodzące i chłodząco 
na ekologicznym czynniku R410A zapewniającym wysokie parametry chłodzenia
grzania. Różnorodność klimatyzatorów TORELL, 

umożliwi wybór urządzenia  dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorcy.

 

Modele z funkcją grzania 

Szybki przepływ  
powietrza 

Elegancki design 

Sterowany elektronicznie 

Ekonomiczne chłodzenie 

Ekologiczny czynnik 410A 

Prosta obsługa 

Szeroki wybór modeli i 
mocy 

  

Klimatyzatory przenośne TORELL to doskonała oferta dla klientów szukających 
urządzeń niezawodnych, eleganckich oraz komfortowych w użyciu. Urządzenia 

wyposażone są w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie z pomieszczenia do 
pomieszczenia. Klimatyzatory przenośne polecane są wszędzie tam, gdzie nie można 

zainstalować urządzeń ściennych z jednostką zewnętrzną. Sterowane są pilotem, 
usuwają nieprzyjemne zapachy, poprawiając jakość powietrza. 

ELL to klimatyzatory chłodzące i chłodząco – grzejące
na ekologicznym czynniku R410A zapewniającym wysokie parametry chłodzenia

. Różnorodność klimatyzatorów TORELL, ich elegancki i nowoczesny desi
umożliwi wybór urządzenia  dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorcy.
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Klimatyzatory przenośne TORELL to doskonała oferta dla klientów szukających 
urządzeń niezawodnych, eleganckich oraz komfortowych w użyciu. Urządzenia 

wyposażone są w kółka umożliwiające łatwe przemieszczanie z pomieszczenia do 
przenośne polecane są wszędzie tam, gdzie nie można 

zainstalować urządzeń ściennych z jednostką zewnętrzną. Sterowane są pilotem, 
usuwają nieprzyjemne zapachy, poprawiając jakość powietrza.  

rzejące, pracujące 
na ekologicznym czynniku R410A zapewniającym wysokie parametry chłodzenia i 

ich elegancki i nowoczesny design  
umożliwi wybór urządzenia  dostosowany do indywidualnych potrzeb odbiorcy. 
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NAZWA 
HANDLOWA 

SKYLED24 

Moc chłodnicza 2,35 kW 

Moc chłodnicza  BTU 8000 BTU 

Zużycie energii 900 W 

Zasilanie 

Poziom głośności 
(dB) 

Przepływ powietrza 355 m³/h 

Wydajność osuszania 

Liczba prędkości wentylatora 

Timer 

Wymiary mm (szer/.głęb/wys.) 

średnica/długość rury 

Waga (kg) 22 kg 

Sposób oczyszczania i filtrowania 
powietrza 

Klimatyzatory przenośne z serii SKYLED
urządzenia chłodzące i chłodząco 

Są one doskonałym rozwiązaniem do 
mniejszych pomieszczeń np. sklepowych, 
biurowych czy mieszkalnych. Posiadaj

kompaktowe rozmiary i małą wagę
ich przenoszenie i przechowywanie. 

Wyposażone są w 12 godzinny timer, 2 
poziomy prędkości wentylatora. Elektroniczne 
sterowanie pilotem zapewnia komfort obsługi. 

Zaletą tego urządzenia jest energooszcz
i szybkie schładzanie i ogrzewanie

pomieszczenia. Urządzenia wyposa
są dodatkowo w aktywny filtr 

maria.nowak@tor

 

SKYLED27 
SKYLED27H 

POMPA CIEPŁA 
STARSLIM30 

2,65 kW 
2,65 kW/ 
2,65 kW 

3,0 kW 

9000 BTU 9000 BTU 10000 BTU 

1020 W 
1020 W/ 

900 W 
1150 W 

 
220-240V, 50 Hz/1faza 

 

54dB 

375 m³/h 375 m³/h 

1 L/h 1,2 L/h

2 

1 - 12 

305 x 383 x 752 

Ǿ127 x 1500 mm 

23 kg 25 kg

Filtr węglowy + siatkowy 

SKYLED  to 
ąco – grzejące. 
ązaniem do 

 np. sklepowych, 
biurowych czy mieszkalnych. Posiadają 

 wagę co ułatwia 
ich przenoszenie i przechowywanie. 

godzinny timer, 2 
ci wentylatora. Elektroniczne 

sterowanie pilotem zapewnia komfort obsługi. 
dzenia jest energooszczędność 

i szybkie schładzanie i ogrzewanie 
dzenia wyposażone 

 dodatkowo w aktywny filtr węglowy. 

Klimatyzatory przenośne z serii 
chłodzące i chłodząco – grzejące. Dzi

eleganckiemu design, ciesz
zainteresowaniem. Posiadają
jednocześnie kompaktowe rozmiary i niedu

Przechowywanie i przenoszenie tych klimatyzatorów 
ułatwia mo żliwo ść schowania rury wyrzutowej do 

wewn ątrz. Urządzenia te wyposa
timer, 3 poziomy prędkości wentylatora, a tak

dodatkowego schładzania spr ęż
ich wydajno ść i energooszcz ę

mają wydajne osuszanie, aż do 1,5L/h. Idealnie nadaj
do średnich i większych pomieszcze

ekskluzywny wygląd ma znaczenie.

STARSLIM35 
STARSLIM35H 

 POMPA CIEPŁA 

3,4 kW 3,4 kW/3 kW 

11500 BTU 11500 BTU 

1300 W 1260 W/1150 W 

56dB 

 
360 m³/h 

 

1,2 L/h 1,5 L/h 

3 

1 - 24 

480 x 313 x 744 

Ǿ142 x 1500 mm 

25 kg 26 kg 

Filtr siatkowy 

ne z serii STARSLIM  to urządzenia 
grzejące. Dzięki nowoczesnemu i 

eleganckiemu design, cieszą się największym 
zainteresowaniem. Posiadają dużą moc chłodniczą, a 

nie kompaktowe rozmiary i niedużą wagę. 
echowywanie i przenoszenie tych klimatyzatorów 

 schowania rury wyrzutowej do 
posażone są w 24 godzinny 

ci wentylatora, a także funkcj ę 
dodatkowego schładzania spr ężarki wod ą co zwi ększa 

 i energooszcz ędność. Klimatyzatory te 
ż do 1,5L/h. Idealnie nadają się 

kszych pomieszczeń i tam gdzie 
ekskluzywny wygląd ma znaczenie. 


