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ЦЕНОВНИК ЗА TOSHIBA КЛИМА УРЕДИ
TOSHIBA Seiya inverter (R32) NEW!!! клима уреди:
 A++ / А+ висока енергетска класа ладење / греење
 DC Hybrid Inverter технологија
 функција самочистење со антипрашлест филтер
 исклучително тивка работа (дури до 19 dB)
 опција за далечински управувач тип RB-RXS30-E
со многу други дополнително можности и функции (со доплата)
 опсег на работа ладење – надворешна температура од -15 ÷ 46 oC
 опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24 oC
Капацитет - ладење /
Модел
греење (kW)

Малопродажна цена
со ДДВ (ден)

Toshiba RAS-B10J2KVG-E

2,5 (0,80 ÷ 3,00) / 3,2 (1,00 ÷ 3,90)

36.990,00

Toshiba RAS-B13J2KVG-E

3,3 (1,00 ÷ 3,60) / 3,6 (1,10 ÷ 4,50)

38.990,00

Toshiba RAS-B16J2KVG-E

4,2 (1,20 ÷ 4,70) / 5,0 (1,30 ÷ 6,00)

49.990,00

Toshiba RAS-18J2KVG-E

5,0 (1,30 ÷ 5,50) / 5,4 (1,00 ÷ 6,00)

57.990,00

Toshiba RAS-24J2KVG-E

6,5 (1,60 ÷ 7,20) / 7,0 (1,60 ÷ 8,10)

69.990,00

TOSHIBA Suzumi Plus inverter (R32) NEW!!! клима уреди:
 A++ / А++ висока енергетска класа при ладење / греење
 зголемени капацитети и опсег на работа на ладење / греење
 најнова Toshiba TWIN ROTTARY компресорска
технологија (кај моделите од 5,0 kW па нагоре)
 опција за далечински управувач тип RB-RXS30-E со
можност за неделен тајмер со 4 дневни поставувања, „HiPower“,„8ºC (заштита од замрзнување)“ финкции (со
доплата)
 7во1 IAQ антибактериски филтрирачки систем, функција на самочистење
 опсег на работа ладење – надворешна температура од -10 ÷ 46 oC
 опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24 oC
Капацитет - ладење /
Малопродажна цена
Модел
греење (kW)
со ДДВ (ден)
Toshiba RAS-10PKVSG-E

2,5 (0,75 ÷ 3,20) / 3,2 (0,90 ÷ 4,80)

Toshiba RAS-13PKVSG-E

3,5 (0,80 ÷ 4,10) / 4,2 (0,80 ÷ 5,30)

Toshiba RAS-16PKVSG-E

4,6 (1,20 ÷ 5,30) / 5,5 (0,90 ÷ 6,50)

Toshiba RAS-18PKVSG-E

5,0 (1,10 ÷ 6,00) / 6,0 (0,80 ÷ 6,50)

Toshiba RAS-22PKVSG-E

6,1 (1,20 ÷ 6,70) / 7,0 (1,00 ÷ 7,50)

Toshiba RAS-24PKVSG-E

7,0 (1,50 ÷ 7,70) / 8,0 (1,60 ÷ 8,80)

Сите клима уреди имаат 36 месеци гаранција.
За секој метар над 3m должина, се наплаќа дополнително 12 euro по метар. За
монтажа надвор од Скопје се пресметуваат и патни трошоци.

48.990,00
44.690,00
56.290,00
51.990,00
68.890,00
59.990,00
77.490,00
71.690,00
84.890,00
78.990,00
94.990,00

TOSHIBA DAISEIKAI 9 invеrter (R32) клима уреди:
 Високи SCOP и SЕЕR од неверојатни 10,5 !!!
 A+++ највисока енергетска класа при греење/ладење
 најнова Toshiba TWIN ROTTARY компресорска технологија
 3D Air Flow, On-demand defrosting, плазма јонизирачки филтер
 неделен и дневен тајмер, Colored LED (син/црвен) диспеј
 нов систем на дување и тивка работа (помалку од 20dB)
 опсег на работа ладење – надворешна температура од -10 ÷ 46 oC
 опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24 oC
Модел

Капацитет - ладење /
греење (kW)

Toshiba RAS-10PAVPG-E

2,5 (0,80 ÷ 3,50) / 3,2 (0,70 ÷ 5,80)

69.990,00

Toshiba RAS-13PAVPG-E

3,5 (0,90 ÷ 4,10) / 4,0 (0,80 ÷ 6,30)

77.990,00

Toshiba RAS-16PAVPG-E

4,5 (0,90 ÷ 5,10) / 5,5 (0,80 ÷ 6,80)

97.990,00

Малопродажна цена
со ДДВ (ден)

TOSHIBA Bi-Flow Console inverter (R32) клима уреди:
 A++ / A+ висока енергетска класа при ладење / греење
 греење во подот - долна зона, елегантен дизајн, тивка работа
 ефикасен Pure-Flow и IAQ филтрирачки систем, функција на самочистење
 опсег на работа ладење – надворешна температура од 15 ÷ 46 oC
 опсег на работа греење – надворешна температура од -15 ÷ 24 oC
Модел

Капацитет - ладење /
греење (kW)

Малопродажна цена
со ДДВ (ден)

Toshiba RAS-B10U2FVG-Е

2,5 (1,1 ÷ 3,1) / 3,2 (1,0 ÷ 4,8)

69.990,00

Toshiba RAS-B13U2FVG -Е

3,5 (1,1 ÷ 4,1) / 4,2 (1,0 ÷ 5,0)

77.990,00

Toshiba RAS-B18U2FVG -Е

5,0 (1,1 ÷ 5,7) / 5,8 (1,1 ÷ 6,3)

103.990,00

TOSHIBA - успешна приказна
На почетоците на индустрилизацијата во претходниот век и Јапонија
почнуваше да фаќа чекор со светот па така во 1939 година, две мали
компании една за производство на електрични светилки (Tokyo Electric
Company) и друга за производство на високо напонска опрема
(Shibauro Electric Company) решија да се спојат и да ја основаат
ТОKYOSHIBAURO Electric Company. Уште на почетокот на
вработените повеќе им се допаѓаше името на компанијата да биде
TOSHIBA, за во 1978 година ова име и официјално беше претставено.
Силниот економски раст по завршувањето на Втората светска војна ги
поттикна јапонските компании да ги следат американските трендови,
меѓу другото и во производството на клима уреди. Веќе во 1950-та
година, првиот јапонски произведен клима уред излезе на пазарот и
доби пофалби за своите иновации.
Во 1961-та година TOSHIBA го претстави на светот првиот сплит клима
уред, каде во затворен систем внатрешната и надворешната единица
се поврзани само со бакарни цевки. Ова на TOSHIBA му ја даде
улогата на „светски иноватор“ и затоа денес води на пазарот како
бренд кој нуди бенефит за луѓето и животната средина со своите
иновативни пронајдоци.

TOSHIBA Digital inverter & Super Digital inverter (R32)
високоѕидни, касетни, плафонски / парапетни и каналски клима уреди:
 голем опсег на капацитети и A++ висока енергетска класа при греење / ладење
 најнова Toshiba twin rotary DC Hybrid Inverter компресорска технологија
 вградена пумпа за конденз (касетни и каналски (slim) клима уреди),


можност за поврзување на BMS систем
o
o
 Digital Inverter - опсег на работа при надворешна темп. од ладење -15 ÷ 43 C; греење -15 ÷ 15 C;
o
o
 Super Digital Inverter - опсег на работа при надвор. темп. од ладење -15 ÷ 43 C; греење -20 ÷ 15 C;


Series KRTP

Series KRT

Високоѕидни клима уреди (KRTP Series):
Капацитет - ладење /
греење (kW)

Модел
Toshiba Digital Inverter
RAV-RM301KRTP-E / RAV-GM301ATP-E
Toshiba Digital Inverter
RAV-RM401KRTP-E / RAV-GM401ATP-E
Toshiba Digital Inverter
RAV-RM561KRTP-E / RAV-GM561ATP-E
Toshiba Digital Inverter
RAV-RM801KRTP-E / RAV-GM801ATP-E
Toshiba SUPER Digital Inverter
RAV-RM561KRTP-E / RAV-GP561ATP-E
Toshiba SUPER Digital Inverter
RAV-RM801KRTP-E / RAV-GP801AT-E

Малопродажна цена
со ДДВ (ден.)

2,5 (0,9 ÷ 3,0) / 3,4 (0,8 ÷ 4,5)

71.690,00

3,6 (0,9 ÷ 4,0) / 4,0 (0,8 ÷ 5,0)

83.090,00

5,0 (1,5 ÷ 5,6) / 5,3 (1,5 ÷ 6,3)

92.690,00

6,7 (1,5 ÷ 8,0) / 7,7 (1,5 ÷ 9,0)

110.590,00

5,0 (1,2 ÷ 5,6) / 5,6 (0,9 ÷ 7,3)

116.390,00

7,1 (1,9 ÷ 8,0) / 8,0 (1,3 ÷ 11,3)

139.890,00

Касетни (Slim cassette 60x60) клима уреди (MUT NEW!!! Series 7):
Капацитет - ладење /
Модел
греење (kW)
Toshiba Digital Inverter
2,5 (0,9 ÷ 3,0) / 3,4 (0,8 ÷ 4,5)
RAV-RM301MUT-E / RAV-GM301ATP-E
Toshiba Digital Inverter
3,6 (0,9 ÷ 4,0) / 4,0 (0,8 ÷ 5,0)
RAV-RM401MUT-E / RAV-GM401ATP-E
Toshiba Digital Inverter
5,0 (1,5 ÷ 5,6) / 5,3 (1,5 ÷ 6,3)
RAV-RM561MUT-E / RAV-GM561ATP-E
Toshiba SUPER Digital Inverter
5,0 (1,2 ÷ 5,6) / 5,6 (0,9 ÷ 7,0)
RAV-RM561MUT-Е / RAV-GP561ATP-E

Малопродажна цена
со ДДВ (ден.)

116.790,00
128.190,00
135.890,00
157.790,00

Плафонски / парапетни клима уреди (CTP Series):
Модел
Toshiba Digital Inverter
RAV-RM401CTP-E / RAV-GM401ATP-E
Toshiba Digital Inverter
RAV-RM561CTP-E / RAV-GM561ATP-E
Toshiba SUPER Digital Inverter
RAV-RM561CTP-E / RAV-GP561ATP-E

Капацитет - ладење /
греење (kW)

Малопродажна цена
со ДДВ (ден.)

3,6 (0,9 ÷ 4,0) / 4,0 (0,8 ÷ 5,0)

108.090,00

5,0 (1,5 ÷ 5,6) / 5,3 (1,5 ÷ 6,3)

117.990,00

5,0 (1,2 ÷ 5,6) / 5,6 (0,9 ÷ 7,4)

142.090,00

Каналски (Slim) клима уреди (SDT Series):
Модел
Toshiba Digital Inverter
RAV-RM301SDT-E / RAV-GM301ATP-E
Toshiba Digital Inverter
RAV-RM401SDT-E / RAV-GM401ATP-E
Toshiba Digital Inverter
RAV-RM561SDT-E / RAV-GM561ATP-E
Toshiba SUPER Digital Inverter
RAV-RM561SDT-E / RAV-GP561ATP-E

Капацитет - ладење /
греење (kW)

Малопродажна цена
со ДДВ (ден.)

2,5 (0,9 ÷ 3,0) / 3,4 (0,8 ÷ 4,5)

105.890,00

3,6 (0,9 ÷ 4,0) / 4,0 (0,8 ÷ 5,0)

117.390,00

5,0 (1,5 ÷ 5,6) / 5,3 (1,5 ÷ 6,3)

125.690,00

5,0 (1,2 ÷ 5,6) / 5,6 (0,9 ÷ 7,0)

159.990,00

Сите клима уреди имаат 36 месеци гаранција. За секој метар над 3m должина, се
наплаќа дополнително 15 euro по метар.

