AR CONDICIONADO
Escolha a TEMPERATURA! Preços melhores do mercado!
Ar Condicionado, Porquê?
Com uma unidade de ar condicionado podemos criar uma atmosfera
em
que nos sintamos mais confortáveis, com a temperatura e a humidade
mais adequadas para nós.
As unidades de ar condicionado modernas produzem um ar limpo,
fresco e saudável, desumidificando o ar e impedindo a formação de
bolor. Tudo isto é possível sem quaisquer correntes de ar ou ruídos.
Resumindo, o ar condicionado faz-nos sentir melhor, mais activos e em
forma, e traz-nos inúmeras vantagens, porque quando nos sentimos
melhor somos mais imaginativos e produtivos.
E quem não gosta de estar numa loja, num café, num restaurante ou
hotel com ar condicionado, especialmente no Verão?

Efeitos na Produtividade
Há uma correlação entre a produtividade duma pessoa activa e a
temperatura do ambiente que a rodeia.
Um ambiente demasiado quente, demasiado frio ou demasiado húmido
não contribui de forma alguma para uma maior eficiência no trabalho.

Efeitos na Saúde
Uma unidade de ar condicionado não serve apenas para regular a
temperatura ou a humidade, nem como ventilação ou filtro para o ar.

Descrição do Produto / Serviço
Nas instalações que efectuamos em Escolas,
Universidades, Escritórios e Habitações, utilizamos
apenas materiais e equipamentos da melhor qualidade,
com assistência técnica garantida num processo cuidado
e rigoroso, que só a experiência e a especialização
permitem.

Quanto Custa o
CONFORTO?
Muito pouco!
Peça já o seu Orçamento,
prometemos que vai ficar
surpreendido!

desde

Contacte-nos.
Sem compromisso, um técnico
especializado entrará em contacto
consigo, prestará aconselhamento e
proceder à realização de um
orçamento.

FORMULÁRIO DE RESPOSTA

299€
+ Iva

(Fax N.º 21 472 15 15)

Se preferir envie-nos um email: polisistemas@polisistemas.pt
Desejo ser contactado para receber mais informações sobre Sistemas de Ar Condicionado
Empresa____________________________________________________________________
Nome de contacto:___________________________ Cargo:_________________________
Morada:___________________________________________________________________
Cód. Postal: _____________ Telefone: __________________ Fax: ___________________
e-mail:____________________________________________________________________
POLISISTEMAS Praceta das Flores, 3A Alfragide 2610-276 Amadora
Tel. 214721510 Fax. 214721515 http://www.polisistemas.pt polisistemas@polisistemas.pt

