
مكيفك إستبدل 
تهتم دايكن  ��ن 

هل تريد تخفيض فاتورة الكهرباء 
الخاصة بك بنسبة تصل إ� 50% ؟

� لسنة واحدة

عقد صيانة مجا	

  
 

ة الضمان  تمديد ف��

خصم ع� زيادة سنوات عقد الصيانة

 
 

� للنظام

فحص مجا	



"Stand By Me" كة دايكن تُطلق برنامج ��
برنامج الخدمة ا�قتصادية الذي يهدف إ�:

نفرتر زيادة الكفاءة عن طريق استبدال وإستعمال أنظمة ا �

تقليل تـكاليف تشغيل المكيف
توف�� الراحة 

دات. دعم أي تحديث بدًءا من أنظمة السبليت, VRV , وصو ً ا� الم��

هل تعلم أن نظام مكيف الهواء يستهلك ما يصل إ� 65 
% من فاتورة الكهرباء؟

� 2030 وادعم خفض فاتورة الكهرباء  كن جزًءا من رؤية د	®
بنسبة 30%!

ة  احرص ع� منع ا عطال الغ�� متوقعة للجهاز خ³ل ف��
الصيف!


 جودة  تأكد من أن المكيف يعمل بكفاءة مثالية، مع تحس¶�
الهواء


 الكفاءة  � لنظامك مع تحس¶�
ا�� قم بإطالة العمر ا ف��

باستخدام أحدث التقنيات

لماذا ا�ºن؟



5 أسباب �ختيار دايكن

�حظ الفرق

الفوات��أدوات التحكمالوحدة الخارجية

الراحة

 مستويات الصوت تحس¶�


 جودة الهواء والتوزيع تحس¶�
أدوات تحكم متقدمة

� درجة الحرارة والرطوبة


 التحكم ¿ تحس¶�

»
»
»
»

الكفاءة
زيادة وفورات الكهرباء

داد الثمن أقÂ وقت �س��
أدوات تحكم متطورة

�Ãوالتحكم الذ , �
مزايا مبتكرة مثل: مستشعر الحركة, التنظيف التلقا	�

»
»
»
»

المتانة
كة دايكن جودة ��
الحماية من التآكل

أنظمة م³ئمة لدرجات الحرارة العالية 
موثوقية مضمونة

»
»
»
»

الصيانة
قطع غيار والضمان

استجابة �يعة
صيانة وقائية

»
»
»

يكك الخاص §̈ دايكن - 
تكنولوجيا يابانية

مقر ومستودع مح��
مركز الصيانة

حلول التكييف المتكاملة

»
»
»
»

قبلبعدقبل بعدبعدقبل



ق ا ªوسط وأفريقيا كة دايكن ال¬§ §̈

 ، � د	®  ، ع�� بجبل  الحرة  المنطقة   ،18674 رقم:  ص.ب. 

المتحدة العربية  مارات  Îا� دولة 

 +971 (0) 4 815 9311 فاكس رقم:  |  800-DAIKIN هاتف رقم: 

info@daikinmea.com  : �

و	 لك�� Îا� يد  ال�®

  www.daikinmea.com  : �

و	 لك�� Îا� الموقع 

ق ا ªوسط وأفريقيا م.م.ح كة دايكن ال¬§ §̈

st

� تنتظر ح�Ð يتعطل مكيف 

الهواء الخاص بك.

كة التكييف  قم بالتغي�� إ� ��

اليابانية الرائدة

اتصل بنا قبل

العرض  من  ل³ستفادة 

31 مارس 


