
10 DAKÝKADA KAÇ LÝTRE SU TÜKETÝLÝR?

Duþ Baþlýðý;
 189,27 Litre

Çim Sulama 
Fýskiyesi;

 45,42 Litre

Mikro Nozullu 
Misting Sistemi; 

0,94 litre

Evinizin bahçe, çardak, veranda, teras, havuz baþý ve tüm diðer dýþ mekan 
alanlarýnda uygulayacaðýnýz enermist misting serinletme sistemleri ile, siz ve 
misafirlerinize konfor seviyesi oldukça yüksek keyifli anlar yaþatabilirsiniz. 

0Dýþ mekan konforunuzu; 12 C'ye kadar azaltýlabilen hava sýcaklýðý sonucu sadece 
daha serin bir hava ile deðil, ayný zamanda sinek, sivrisinek ve tüm uçan 
haþerelerden alacaðýnýz geçici müsaade ile ekolojik bir þekilde arýndýrýl ýþ bir 
ortamla da artýracaksýnýz.

Bunu saðlarken, 5 mikron tanecik boyutlu, yüksek basýnçta püskürtülen 
suyun, nozuldan dýþarý çýktýðý anda ortam ýsýsýný kullanarak uðradýðý ani 
buharlaþma sonucu oluþturduðu serinlik konforunu hiçbir ýslaklýk 
hissetmeden yaþayabilirsiniz.
 

Sistem sadece serin ve uçan haþerelerden uzak bir ortam saðlamakla 
kalmayýp havada asýlý toz ve polen parçacýklarýný çöktürerek daha saðlýklý bir 
dýþ ortam yaratma imkaný da sunmaktadýr.  Bunun yaný sýra, sýcaklýðý siz ve 
misafirlerinizin isteyebileceði herhangi bir düzeye en doðal ve en etkin yol ile 
ayarlayabilirsiniz. 

Saðlanýlan serin, temiz, saðlýklý bu ortam sadece siz ve misafirleriniz için deðil yazýn sýcaðýndan etkilenen evcil 
hayvanlarýnýz için de uygun olacaktýr.

Misting serinletme ile ulaþtýðýnýz tüm üstün konfor koþullarýnýn yaný sýra, serin ve rutubetli bu ortam, kýzgýn kuru bir 
sýcaðýn bitkilerinizde oluþturacaðý tahribatý önlemekle kalmayýp, coþan bitkilerinizle bahçeleriniz mükemmel görselliðe 
ulaþacaktýr. 

      Tüm bunlara;

! En düþük ilk yatýrým, 
! Minimumenerji kullanýmý
! Diðer tüm sistemler ile kýyaslandýðýnda en az su tüketimi
! En düþük iþletme gideri 
!  Neredeyse yok denecek ölçüde bakým onarým gideri 

      Gibi çok cazip þartlarda sahip olacaksýnýz. 

 Üstelik Kurulumu, Bakýmý Kolay, Kullanýmý Çok Daha Kolay. 

m
 

UYGULAMALAR

Yüksek Enerji Verimli, Çevre Dostu Doðal Serinlik
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Konut

10 DAKÝKADA KAÇ LÝTRE SU TÜKETÝLÝR?

Mikro Nozullu 
Misting Sistemi; 

0,94 litre
Çim Sulama 

Fýskiyesi;
 45,42 Litre

Duþ Baþlýðý;
 189,27 Litre
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