
Air Softy Plus
Mobil Aircondition

• Hurtig og enkel måde at opnå et frisk og komfortabelt indeklima 
• Du behøver kun en stikkontakt for at installere dette mobile anlæg
• Kølekapacitet på 3500 W
• Mulighed for temperaturindstilling ned til 16C
• Anlægget kan køle, ventilere og filtrere luften.



Mobil Aircondition 
Air Softy Plus

Air Connection præsenterer Air Softy Plus

Den hurtigste og mest enkle måde at opnå et frisk og komfortabelt indeklima på er med Air Connections transportable 
aircondition anlæg Air Softy Plus. 

Du behøver kun en stikkontakt for at installere dette mobile anlæg. Denne mobile løsning er let at transportere rundt. 
Air Softy Plus er også en af de mest kraftige og effektive mobile aircondition, på markedet, med kølekapacitet på 3500W 
og mulighed for temperaturindstilling ned til 16C.

Air Softy Plus er let at transportere da det flytbare aircondition anlæg er forsynet med hjul. 
Anlægget køler og affugter luften så den bliver kølig og forfriskende. Denne aircondition er selvfølgelig også forsynet med 
luftfilter, der er let at rengøre.

På bagsiden af anlægget er der en fleksibel slange. Via denne slange sendes varmen bort. Slangen sættes f.eks. i klemme 
i et vindue eller føres ud gennem et hul i væggen. Kondensvand sendes fordampet ud med udblæsnings luft og skal ikke 
tappes af i en beholder, som på billigere modeller.

Anlægget kan køle, ventilere og filtrere luften.

Har du brug for mobil aircondition?

Kontakt os allerede i dag!

Vi sidder klar ved telefonerne på:

Odder
Tlf.   +45 8654 6060

Greve
Tlf.   +45 4345 6060

Eller send en mail til:

salg@airconnection.dk



Dimensioner



Tak for at du har valgt at bruge vores materiale.  
Alle vores produkter er fuldt dokumenterede og af 
god kvalitet. Der findes underliggende datablade på 
de fleste produkter. Rekvirer databladene på vores 
hjemmeside, mail, eller på telefon.
 
Skulle du have brug for yderligere produkter og 
priser er du meget velkommen til at kontakte til os.  
Vores netværk strækker sig rundt i hele verdenen, 
så det produkt som du søger er oftest inden for 
vores rækkevidde.
Vores viden og netværk er tilgængelig for dig og den 
er ikke længere væk end telefonen.

Kontakt os:

Air Connection ApS
Rude Havvej 17 B
8300 Odder
Tlf.   +45 8654 6060

Air Connection Øst ApS
Elektronvej 2-4
2670 Greve
Tlf.   +45 4345 6060

info@airconnection.dk
Teknisk information

salg@airconnection.dk
Ordrer/bestillinger

invoice@airconnection.dk
Faktura samt bogholderi

Air Connection leverer også:

  -  varmegenvinding
  -  centralstøvsugere
  -  ventilatorer
  -  aggregater
  -  riste
  -  armaturer
  -  ventiler
  -  emhætter
  -  aircondition
  -  varmepumper
  -  jordvarme
  -  håndklæde radiatorer
  -  design radiatorer
  -  affugtere
  -  chillere
  -  beholdere
  -  solvarme
  -  befæstigelse
  -  hjælpematerialer
  -  værktøj
  -  varmeventilatorer
  -  lufttæpper
  -  brandspjæld
  -  brandbøsninger
  -  brandskabe
  -  ildslukkere
  -  advarselsskilte
  -  wc ventilatorer

Find yderlig information på:
www.airconnection.dk

Air Connection -
Vejen til et bedre indeklima


