
Árajánlat

UV technológiás levegőfertőtlenítő berendezések

gyártására.

Szállító:   Vásárló:

Cincilla Kft.
Adószám: 23563216-2-03
6221 Akasztó Fő út 66.

Ügyintéző neve, telefonszáma:
Lajkó Róbert ügyvezető
+36203307438

Dorog Város

Árajánlat Kelte: 2020 09 30.

Tisztelt Uram!

Jelen árajánlat tárgya  200 m3/óra léghozamú Killer 200 levegőfertőtlenítő berendezések gyártása,

szállítása.

A berendezés alapvető működése és műszaki tartalma:

A berendezés zárt terű levegőfertőtlenítő gép. Fő feladata a helység levegőjének fertőtlenítése. 
Üzem közben a gép egyik végén beszívott levegő az UV fénnyel telített belső téren halad át, ahol a 
fertőtlenítés megtörténik. A levegő a berendezés másik végén kifújásra kerül.



A légtisztító berendezés műszaki adatai:

- 1300x300x300 mm ( hossz, magasság, mélység )
- gyárilag színterezett ( antracit ) alumínium ház
- hatékony,  2 db axiális ventilátor 230 V AC , 22 W
- a berendezés tömege: 8 kg
- zajszint 45 dBA
- 200 m3/óra léghozam
- 2x30 W germicid fénycső
- fénycsövek élettartama  8000 üzemóra
- natúr alumínium belső kialakítás a maximális tükröződés és hatás érdekében 
- a speciális kialakításnak köszönhetően használható emberek közvetlen környezetében

- egy egyszerű eszközzel időzíthetővé válik
- nem igényel karban tartást

Szállítási határidő: 

Megrendeléstől számított 2-6 hét.

Szállítási feltétel:



A teljes vételár 50%- a a gyártás megkezdésekor előlegként esedékes.

A vételár második 50%- a szállításkor esedékes.

Az árajánlat a berendezés szállítását tartalmazza.

Ár és fizetési feltétel: 

Típus VTSZ db Nettó

Egységár (Ft)

Nettó ár

(Ft)

Áfa

(Ft)

Bruttó ár

(Ft)

Killer 200 levegő 
fertőtlenítő 
berendezés

843860 108 86457.- 9337356.- 2521086.- 11858442.-

egyszeri 
kedvezmény 10 %

108 8646.- 933768.- 252117.- 1185885.-

Szállítás 1 0.- 0.- 0.- 0.-

Mindösszesen 8403588.- 2268969.- 10672557.-

A fizetés módja: Átutalás. 

Az ajánlat érvényessége:  a kiállítás dátumától számítva 90 nap



Garancia:

A vállalkozó az általa készített és üzembe helyezett berendezésekre, valamint azok rendeltetésszerű 

működtetése mellett 12 havi garanciát vállal az üzembe helyezéstől számítva. 

Nyilatkozat: 

Az árajánlatban szereplő gépek kizárólagos magyarországi gyártói és forgalmazói vagyunk. A gépek

Magyarországon máshonnan nem szerezhetőek be. A forgalmazási jog kizárólagosan cégünket illeti

meg. 

Akasztó, 2020 09 30.
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