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Studiato per le case più belle del mondo 

https://www.youtube.com/watch?v=TEUDTXtgeK8&t
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Klimakonwektory Reverso składają się 
z 4 serii, aby zapewnić pełną elastyczność 
w projektowaniu instalacji.

Model Reverso HW został stworzony do 
montażu podsufitowego.

Model Reverso BT przeznaczony jest do 
łazienek, albo jako wieszak ukryty za 
drzwiami.

Reverso FS, zaprojektowane jako 
uniwersalne: stojące lub wiszące.

Reverso SM, mniejsze wymiary 
pozwalające na dowolne umiejscowienie.

4 Serie    Maksymalna
elastyczność

Reverso HW 

Reverso BT 
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Reverso SM 

Reverso BT 

Reverso to najcieńsze 
klimakonwektory na rynku.

Grubość 12 cm – bezkonkurencyjny w segmencie SLIM, 
Innowacyjny system wentylacji - brak kratek.

Reverso FS 

12 cm wyjątkowo wąski

Stylistyka, aby sprawiać wrażenie wyjątkowej smukłości. 
Tak wyprofilowany, że prawie niewidoczny.
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HW 

Reverso HW to klimakonwektory hydrauliczne 
do montażu na wysokości.

Cechy wyjątkowe:
Super cienkie - tylko 12 cm.
Ciche - poniżej progu słyszalności 20 dB.

Technologia DC Inverter 

Niskie zużycie energii – tylko 4W 
Nowoczesny design - panel przedni 
z hartowanego szkła.

Bardzo wytrzymałe filtry harmonijkowe ze stali 
nierdzewnej.

Aluminiowy wentylator o wysokiej wydajności 
Sterowanie za pomocą pilota i paneli ściennych.

Reverso 

20 db(A) Cichy 

Reverso HW 

Reverso BT 
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HW 

Łatwe sterowanie urządzeniami mobilnymi 
(Wi-Fi)

Podwójny system dystrybucji powietrza

Osiem programów prędkości
Moc cieplna regulowana prędkością wentylatora

Funkcja chłodzenia
Funkcja grzania
Funkcja osuszania
Funkcja oczyszczania
Regulowana moc cieplna od 0,5 do 4kW

Reverso 

12 cm naprawdę wąski 

Reverso HW 
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Reverso HW 

Reverso BT 

Trzy rozmiary: 400-600-800

Instalacja 2- i 4-rurowa
Zawory obejściowe 2- i 3-drożne

Łatwa personalizacja

Łatwa instalacja i konserwacja

HW Reverso High Wall Reverso HW 

Design czyste piękno
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 HW Reverso High Wall

Sterowanie TOP to czarny ekran dotykowy 
z wyświetlaczem i funkcją Wi-Fi 
do łatwego sterowania telefonem 
komórkowym.

Klimakonwektory Reverso to łatwe 
w zarządzaniu urządzenie, dzięki 
sterowaniu ekranem dotykowym
i wygodnej aplikacji. 

To rozwiązanie daje możliwość 
zarządzania zarówno siecią domową, 
jak i obiektami hotelowymi, biurami 
oraz budynkami publicznymi.

Aplikacja dla Systemu iOS i Android. 

Dane techniczne
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FS 

Reverso FS to klimakonwektory hydrauliczne 
do montażu nad podłogą, na podłodze  
i poziomo. 

Cechy wyjątkowe:

Super cienkie - tylko 12 cm

Bardzo ciche (20 dB poniżej progu słyszalności)

Technologia DC Inverter
Niskie zużycie energii elektrycznej tylko 4W 
Nowoczesna stylistyka
Panel przedni z hartowanego szkła
Panel promiennikowy na zamówienie

Bardzo wytrzymałe filtry harmonijkowe ze stali 
nierdzewnej

Aluminiowy wentylator o wysokiej wydajności 
Sterowanie za pomocą pilota i paneli ściennych

Reverso 

20 db(A) Cichy 

Reverso FS 
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FS 

Łatwe sterowanie urządzeniami mobilnymi 
(WiFi)

Podwójny system dystrybucji powietrza 
Osiem programów prędkości

Moc cieplna regulowana prędkością 
wentylatora

Funkcja chłodzenia
Funkcja grzania
Funkcja osuszania
Funkcja oczyszczania
Regulowana moc cieplna od 0,5 do 4,7 kW

Reverso 

12 cm naprawdę wąski 

Reverso FS 
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Reverso FS 

Reverso BT 

Cztery rozmiary: 200-400-600-800 
Instalacja 2- i 4-rurowa

Zawory obejściowe 2- i 3-drożne

Łatwa personalizacja

Łatwa instalacja i konserwacja

Reverso    FS Na podłodze

Reverso FS 

Design czyste piękno
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Reverso    FS Na i Nadpodłogowy 

Sterowanie TOP, to czarny ekran 
dotykowy z wyświetlaczem i funkcją 
Wi-Fi do sterowania telefonem 
komórkowym.

Klimakonwektory Reverso to łatwe w zarządzaniu 
urządzenie, dzięki sterowaniu ekranem 
dotykowym i wygodnej aplikacji.

 To rozwiązanie daje możliwość zarządzania 
zarówno siecią domową, jak i obiektami 
hotelowymi, biurami oraz budynkami 
publicznymi.

Aplikacja dla Systemu iOS i Android.

Dane techniczne
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SM 

Reverso SM, to klimakonwektory hydrauliczne 
do montażu nad podłogą, 
o mniejszym rozmiarze.

Cechy wyjątkowe:

Super cienkie - tylko 12 cm

Bardzo ciche (20 dB poniżej progu słyszalności)

Technologia DC Inverter 

Niskie zużycie energii elektrycznej tylko 4W

Nowoczesna stylistyka
Panel przedni z hartowanego szkła 
Panel promiennikowy na zamówienie

Bardzo wytrzymałe filtry harmonijkowe ze stali 
nierdzewnej

Aluminiowy wentylator o wysokiej wydajności
Sterowanie za pomocą pilota i paneli ściennych

Reverso 

20 db(A) Cichy 

Reverso SM 
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SM 

Sprawne sterowanie urządzeniami mobilnymi 
(WiFi)

Podwójny system dystrybucji powietrza 
Osiem programów prędkości

Moc cieplna regulowana prędkością wentylatora 

Funkcja chłodzenia
Funkcja grzania
Funkcja osuszania
Funkcja oczyszczania
Regulowana moc cieplna od 0,5 do 3,6 kW

Reverso 

12 cm naprawdę wąski 

Reverso SM 
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Reverso BT 

Cztery rozmiary: 200-400-600-800 
Instalacja 2- i 4-rurowa

Zawory obejściowe 2- i 3-drożne

Łatwa personalizacja

Łatwa instalacja i konserwacja

Reverso    SM Na podłodze

Reverso SM 

Design prawie niewidoczny
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Reverso     SM Na podłodze

Sterowanie TOP, to czarny ekran 
dotykowy z wyświetlaczem i funkcją 
Wi-Fi do sterowania telefonem 
komórkowym.

Klimakonwektory Reverso to łatwe 
w zarządzaniu urządzenie, dzięki sterowaniu 
ekranem dotykowym i wygodnej aplikacji. 

To rozwiązanie daje możliwość zarządzania zarówno 
siecią domową, jak i obiektami hotelowymi, 

biurami oraz budynkami publicznymi.

Aplikacja dla Systemu iOS i Android

Dane techniczne
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BT 

Reverso BT, to klimakonwektory 
hydrauliczne do łazienki i nie tylko.

Cechy wyjątkowe:

Super cienkie - tylko 12 cm

Bardzo ciche (20 dB poniżej progu słyszalności) 
Technologia DC Inverter 

Niskie zużycie energii elektrycznej tylko 4W

Nowoczesna stylistyka
Panel przedni z hartowanego szkła
Panel promiennikowy o mocy 200W

Bardzo trwałe filtry harmonijkowe ze stali 
nierdzewnej

Aluminiowy wentylator o wysokiej wydajności 
Sterowanie za pomocą pilota i paneli ściennych

Reverso 

20 db(A) Cichy 

Reverso BT 
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BT 

Możliwość montażu za drzwiami
Sprawne sterowanie urządzeniami mobilnymi 
(WiFi)

Regulowane kratki do rozprowadzania powietrza 
Osiem programów prędkości

Moc cieplna regulowana prędkością 
wentylatora

Funkcja chłodzenia
Funkcja grzania
Funkcja osuszania
Funkcja oczyszczania
Regulowana moc cieplna od 1,65 kW

Reverso 

12 cm naprawdę wąski 

Reverso BT 
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Reverso SM 

Reverso BT 

Instalacja 2-rurowa

Zawory obejściowe 2- i 3-drożne

Łatwa personalizacja

Łatwa instalacja i konserwacja

Reverso    BT Ozdoba w łazience Reverso BT 

Design czyste piękno
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Reverso    BT Ozdoba w łazience

Sterowanie TOP, to czarny ekran 
dotykowy z wyświetlaczem i funkcją 
Wi-Fi do sterowania telefonem 
komórkowym.

Klimakonwektory Reverso to łatwe w zarządzaniu 
urządzenie, dzięki sterowaniu ekranem dotykowym
i wygodnej aplikacji. 

To rozwiązanie daje możliwość zarządzania zarówno 
siecią domową, jak i obiektami hotelowymi, 
biurami oraz budynkami publicznymi.

Aplikacja dla Systemu iOS i Android

Dane techniczne
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Fintek Polska
Aleja Harcerska 3C
41-500 Chorzów

Tel:  +48 690 906 700
Email:  biuro@fintek.com.pl
www.fintek.com.pl

Studiato per le case più belle del mondo 

https://www.youtube.com/watch?v=TEUDTXtgeK8&t



