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Stručný popis Cena v Kč bez DPH

DRY 300 PLASTIK 

Wave

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 30m
2
, plastový kryt, mechanický regulátor 

vlhkosti, odvlhčovací výkon: 36l/24h
57 530

DRY 300 METAL

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 30m
2
, 

kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální 

regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), 

odvlhčovací výkon: 36l/24h

65 870

DRY 300 SILVER

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 30m2, nerezový stříbrný kryt, mechanický 

regulátor vlhkosti, odvlhčovací výkon: 36l/24h
72 740

DRY 400 PLASTIK 

Wave

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 45m2, plastový kryt, mechanický regulátor 

vlhkosti, odvlhčovací výkon: 48l/24h
65 590

DRY 400 METAL

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 45m
2
, 

kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální 

regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), 

odvlhčovací výkon: 48l/24h

78 790

DRY 400 SILVER

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 45m2, nerezový stříbrný kryt, mechanický 

regulátor vlhkosti, odvlhčovací výkon: 48l/24h
86 490

DRY 500 PLASTIK 

Wave

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 60m
2
, plastový kryt, mechanický regulátor 

vlhkosti, odvlhčovací výkon: 66l/24h
84 700

DRY 500 METAL

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 60m
2
, 

kovový kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální 

regulátor vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), 

odvlhčovací výkon: 66l/24h

94 330

DRY 500 SILVER

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 60m2, nerezový stříbrný kryt, mechanický 

regulátor vlhkosti, odvlhčovací výkon: 66l/24h
104 090

DRY 800 Wave

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 90m
2
, plastový kryt, mechanický regulátor 

vlhkosti, odvlhčovací výkon: 90l/24h
108 630

Ceník bazénových odvlhčovačů MICROWELL

Typové označení

Bazénové odvlhčovače MICROWELL - řada DRY
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Stručný popis Cena v Kč bez DPHTypové označení

Bazénové odvlhčovače MICROWELL - řada DRY

DRY 1200 Wave

nástěnný bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 120m
2
, plastový kryt, mechanický regulátor 

vlhkosti, odvlhčovací výkon: 120l/24h
124 850

DRY 800 METAL

bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 90m
2
, kovový 

kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální regulátor 

vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), odvlhčovací 

výkon: 90l/24h

119 490

DRY 1200 METAL

bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 120m
2
, kovový 

kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální regulátor 

vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), odvlhčovací 

výkon: 120l/24h

137 230

DRY 300 DUCT

bazénový kanálový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 30m2, kovový kryt, vestavěný digitální 

vlhkostat a termostat + vestavěný mechanický vlhkostat, 

odvlhčovací výkon: 32l/24h

67 650

DRY 400 DUCT

bazénový kanálový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 40m2, kovový kryt, vestavěný digitální 

vlhkostat a termostat + vestavěný mechanický vlhkostat, 

odvlhčovací výkon: 43l/24h

78 380

DRY 500 DUCT

bazénový kanálový odvlhčovač pro bazén s plochou vodní 

hladiny maximálně 50m2, kovový kryt, vestavěný digitální 

vlhkostat a termostat + vestavěný mechanický vlhkostat, 

odvlhčovací výkon: 52l/24h

98 180

DRY 800 DUCT

bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 80m
2
, kovový 

kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální regulátor 

vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), odvlhčovací 

výkon: 88l/24h

126 230

DRY 1200 DUCT

bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 110m
2
, kovový 

kryt s 3 vrstvým protikorozním povlakem, digitální regulátor 

vlhkosti, nastavitelné spínací body (hystereze), odvlhčovací 

výkon: 112l/24h

150 980

DRY SIREN mono

stropní bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou max. 60m2, 

plastový kryt, stropní zdvíhací mechanismus,ovládání pomocí 

SMART systému (tablet, mobilní telefon i přes internet) 

Bluetooth reproduktor, LED svítidlo, odvlhčovací                                                            

výkon: 67l/24h

148 230

DRY SIREN due

2x stropní bazénový odvlhčovač pro bazén s plochou 

max.120m2, plastový kryt, stropní zdvíhací mechanismus, 

ovládání pomocí SMART systému (tablet, mobilní telefon i přes 

internet) Bluetooth reproduktor, LED svítidlo,                                                      

odvlhčovací výkon: 134l/24h

268 950

DRY 300 

GALLERY

plně mobilní odvlhčovač, s 20-litrovou kondenzační nádobou na 

plochu max. 30m2, odvlhčovací výkon: 22l/24h, různé typy 

barevného provedení: bílá, buk, třešeň, dub, ořech, dřevěná 

skříňová konstrukce

72 050

DRY 400 

GALLERY

plně mobilní odvlhčovač, s 20-litrovou kondenzační nádobou na 

plochu max. 45m2, odvlhčovací výkon: 38l/24h, různé typy 

barevného provedení: bílá, buk, třešeň, dub, ořech, dřevěná 

skříňová konstrukce

80 300

odvlhčovací výkon udáván při 30°C a 60% r.v.

www.bazenoveodvlhcovace.cz, www.lg-shop.cz


