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FREE Polska. Wyłaczny importer klimatyzatorów marki GREE w Polsce.

Powtarzamy za Prezydent Gree, Panią Dong Mingzhu

from “Made in China”

to “Created in China”.

W tym tkwi nasz sukces.



Jesteśmy największą fabryką systemów klimatyzacji na świecie, 

która od 25 lat sukcesywnie z roku na rok rosła w siłę. W tym czasie z 

naszych linii produkcyjnych zeszły miliardy urządzeń sprzedawanych na 

kilku kontynentach i w dziesiątkach krajów.

o "rmie

W czym tkwi nasz sukces?

Wszystkie produkty marki GREE spełniają cele określone w unijnej dyrektywie 2009/125/WE w 

sprawie ogólnych zasad ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią 

(energy-related Products - ErP).

Nasza historia rozpoczęła się w 1991 roku.

Rocznie produkujemy 60 milionów kompletów serii Residential i Light Commercial oraz 5,5 miliona 

urządzeń z serii systemów Commercial. Doświadczenie zdobywane na światowych rynkach pozwoliło 

nam stać się najprężniej rozwijającą się chińską marką w Europie i osiągnąć sukces również w Polsce.

Jesteśmy obecni na kilku kontynentach. 

Jako wyłączny importer urządzeń marki Gree jesteśmy na rynku polskim już od 12 lat, a w ostatnim 

roku osiągnęliśmy ogromny sukces - podwajając obroty, mogliśmy się cieszyć mianem najczęściej 

kupowanego urządzenia na rynku!

Siła marki Gree tkwi w szczegółach.

Siłą marki Gree jest lojalna współpraca, dbałość o szczegóły i najlepsza jakość. Wysokie kwaliDkacje 

naszych inżynierów pozwoliły nam stworzyć najlepsze urządzenia, zachowując nienaganny styl. 

Odkryj nasz sekret!



Z jonami srebra

Katechinowy

Fotokatalityczny

Aktywny węglowy

Antybakteryjny

Firma GREE, planując przyszłość i produkując urządzenia klimatyzacyjne, myśli przede wszystkim 

o swoich klientach i środowisku. Dlatego zdecydowaliśmy się zwrócić szczególną uwagę na przyjazne 

środowisku technologie. Efektem naszych prac jest zaawansowany system oczyszczania powietrza, 

który zapewnia użytkownikom komfort świeżego i zdrowego powietrza.

Zapoznaj się z naszymi Fltrami opcjonalnymi, aby dopełnić ofertę wybranej przez Ciebie klimatyzacji.



Wykorzystanie atomów srebra w przemyśle klimatyzacyjnym umożliwiło stworzenie nam 

jednego z najlepszych i najbardziej wydajnych .ltrów powietrza. Stosowany w produktach 

GREE Altr z jonami srebra ma silne właściwości antyseptyczne, bakteriobójcze i grzybobójcze. Mimo swojego silnego 

oddziaływania na groźne substancje, jony srebra nie powodują żadnych skutków ubocznych, podrażnień czy zanieczyszczeń. Są 

również całkowicie przyjazne środowisku.

Jak działają nasze .ltry? Wykorzystywane w nich jony srebra silnie przyciągają bakterie i inne mikroorganizmy, co pozwala 

zniszczyć powłokę ich komórek i oddziaływać na strukturę wewnętrzną bakterii. Zaburzają również budowę DNA bakterii i 

mikroorganizmów, doprowadzając do utraty przez nie zdolności do podziału i rozmnażania się.

Z jonami srebra

Katechina pozyskiwana z zielonej hebraty umożliwia sterylizacje i oczyszczanie powietrza, a 

także usunięcie z niego groźnych wirusów i bakterii. Filtry katechinowe wykorzystywane w 

produktach GREE mają charakter przeciwutleniający i sterylizujący.

Filtr katechinowy eliminuje m.in. groźne pałeczki okrężnicy i gronkowca złocistego, roztocza, a nawet dym tytoniowy. Co 

szczególnie ważne, wykorzystanie katechiny umożliwia nie tylko polepszenie jakości powietrza, ale też zapobiega rozwojowi 

groźnych zarazków.

Katechinowy

Filtr fotokatalityczny stosowany w produktach marki GREE działa pod wpływem 

fotokatalizy. Co to oznacza dla naszych klientów? Przede wszystkim ponadprzeciętną 

skuteczność w walce z bakteriami, roztoczami i nieprzyjemnymi zapachami unoszącymi się w powietrzu.

Technologia fotokatalityczna opiera się na wykorzystaniu dwutlenku tytanu (TiO2) określanego przez ekspertów mianem 

„cudownego materiału współczesnej nauki”. Dzięki silnym właściwościom dwutlenku tytanu mogliśmy wykorzystać go 

w walce z bakteriami, szkodliwymi tlenkami azotu, a także unoszącymi się w powietrzu zapachami kwasu octowego, 

formaldehydu i amoniaku. Co ważne, wykorzystanie Altrów fotokatalitycznych jest w stu procentach przyjazne dla 

środowiska naturalnego.

Fotokatalityczny

Filtr aktywny węglowy jest jednym z najważniejszych .ltrów stosowanych 

w klimatyzacji. Wykorzystując właściwości Azycznej i chemicznej absorpcji, 

pochłania groźne dla ludzi substancje. W praktyce Altry węglowe zatrzymują elementy stałe takie jak pyłki i kurz, ale 

również uciążliwe gazy znajdujące się w powietrzu – benzen, formaldehyd i amoniak.

Aktywny węglowy

Filtr antybakteryjny jest jednym z najprostszych, a zarazem najskuteczniejszych .ltrów 

stosowanych w klimatyzacji. Wykorzystywane w produktach marki GREE bakteriobójcze 

substancje, oddziałowując na bakterie, obniżają ich metabolizm i znacząco wpływają na zdolność ich rozwoju.

Filtr antybakteryjny posiada też właściwości oczyszczania, sterylizacji i zdolności pochłaniania kurzu. Jego skuteczność 

sięga 95%.

Antybakteryjny



11. Funkcja samooczyszczania

2. I feel

10. Tryby snu

9. Ilość prędkości wentylatora

8. U-Smart

7. Cicha praca

6. Szeroki kąt nawiewu: Poziomy ruch żaluzji

5. Oszczędzanie energii

4. Pobór mocy standby 1W

3. +8 stopni °C

12. Filtr plazmowy

1. Klasa energetyczna A

funkcje

13. Jonizator

14.Podświetlany pilot

Urządzenie uśpione zużywa minimalną ilość energii.

Funkcja ta umożliwia w  okresie zimowym utrzymanie  

w pomieszczeniu w  trybie grzania stałą temperaturę + 

8 stopni.



U-CROWN VIOLA PERFECT CHANGE COZY MIRROR COZY SILVER COZY BASIC 

A

+8°C
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A+++/A++ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A+ A++/A++

4 1 1 1 1 1

7 4 7 4 4 4

* * *

* Wybrane modele



+8oC

funkcje specjalne



TURBO
Funkcja służy do szybkiego schładzania lub ogrzewania 

pomieszczenia, połączonego z  intensywnym nawiewem 

powietrza.

I FEEL 
Funkcja inteligentnej kontroli temperatury. Czujnik 

temperatury, wbudowany w  pilota zdalnego sterowania 

umożliwia odczyt temperatury powietrza w  najbliższym 

otoczeniu i  przesyła informację o  odczytanej temperaturze 

do jednostki wewnętrznej. Klimatyzator na podstawie tej 

informacji uruchomi się w  trybie pracy odpowiednim dla 

wskazanej temperatury. Funkcja ta ze względu na dokładne 

dopasowanie temperatury do otoczenia zwiększa komfort 

użytkowania i oszczędza energię. 

AUTO CLEAN / BLOW
Funkcja samooczyszczania. Polega na uruchomieniu 

wentylatora jednostki wewnętrznej przez 10 minut po 

wyłączeniu klimatyzatora (gdy urządzenie pracowało 

w trybie chłodzenia lub osuszania) i osuszeniu wewnętrznych 

części parownika z  wilgoci. Funkcja ta blokuje rozwój 

pleśni w  wilgotnym środowisku oraz zapobiega tworzeniu 

nieprzyjemnych zapachów.

INTELIGENTNE ODSZRANIANIE 

Funkcja ta działa, gdy urządzenie pracuje w  niskich 

temperaturach zewnętrznych i istnieje możliwość oszronienia 

agregatu. Aby uniknąć takiej sytuacji klimatyzator na około 

8-10 minut uruchamia w trybie grzania funkcje odszraniania. 

Dokładny opis funkcji można znaleźć w  instrukcji obsługi 

wybranych modeli.

+8 stopni C
Funkcja ta umożliwia w  okresie zimowym utrzymanie  

w pomieszczeniu w trybie grzania stałą temperaturę + 8 stopni.



Czym jest ErP?

To unijny projekt, mający na celu spełnienie jednego 

z  najważniejszych zadań jakie stoją przed Unią 

Europejską - poprawy wydajności energetycznej 

i  ekologiczności produktów na rynku. Obecny 

etap wdrażania restrykcyjnych zasad dotyczy m.in. 

urządzeń klimatyzacyjnych i  wentylacyjnych. Unia 

Europejska oczekuje, że do 2015 roku około 50 

procent wszystkich klimatyzatorów na rynku będzie 

spełniać wymagania dyrektywy ErP.

Rozporządzenie Unii Europejskiej obowiązujące 

od 1 stycznia 2013 roku nr 626/2011 dotyczące 

klasy)kacji energetycznej oraz cech klimatyzatorów 

wprowadza nowe wymogi dotyczące klasy)kacji 

energetycznej, określa graniczne wartości 

współczynników efektywności energetycznej SEER 

i SCOP oraz wyznacza zasady ich etykietowania. 

Nowe parametry efektywności energetycznej są 

opisane wskaźnikami SEER oraz SCOP. 

Wszystkie produkty Gree spełniają szczegółowo 

restrykcyjne wymogi dyrektywy, zarówno pod 

względem technologicznym, jak i wymogów 

formalnych. 

ekologia



Ludzie & ekologia. Dlaczego to takie 

ważne? 

Marka GREE to nie tylko nowe technologie, ale również 

ludzie. To w trosce o nich przykładamy tak wielką wagę 

do EKOLOGII. Od lat stosujemy ekologiczny czynnik R410A, 

a nasze produkty odznaczają się wysokimi wartościami 

sezonowych współczynników efektywności energetycznej 

COP i EER. Również dzięki tym działaniom doceniają nas 

ogólnoświatowe organizacje certiNkujące - ISO9001, TUV, 

CE, EMC i GS oraz setki tysięcy klientów na całym świecie.
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klimatyzatory Ścienne



klimatyzatory Ścienne RAC

Gree

Inverter
Inverter

Tradycyjny



Klimatyzator
bez

invertera

STWÓRZ KLIMAT

ODKRYJ STYL

 

 



U-CROWN
klimatyzatory Ścienne RAC

najlepsze i najbardziej niezawodne technologie

U-Crown



A

+8°C

123456

U-Crown

Unikalny sposób sterowania za pomocą urządzeń mobilnych.



COZY
klimatyzatory Ścienne RAC



srebrnego  

Polega ona na automatycznym osuszaniu parowni

Cozy Mirror, czyli niepowtarzalny styl i nowoczesne wzornictwo.

Klimatyzator Cozy Silver to 

-

nia energii

Cozy Silver – elegancja, nowoczesność i funkcjonalność.

 

Cozy Classic - ekonoiczny w zakupie i esploatacji.
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CHANGE

klimatyzatory Ścienne RAC

sterowania inverterowego 

precyzyjnej 

G10
inwerter

123456 123456



VIOLA

klimatyzatory Ścienne RAC

pracy oraz 

powietrza

G10
inwerter +8°C

123456 123456



klimatyzatory Ścienne RAC

U-CROWN
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klimatyzatory Ścienne RAC

VIOLA PERFECT
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klimatyzatory Ścienne RAC

CHANGE
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klimatyzatory Ścienne RAC

COZY MIRROR
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klimatyzatory Ścienne RAC

COZY SILVER
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klimatyzatory Ścienne RAC

COZY BASIC
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klimat pod kontrolą



klimatyzatory U-Match Inverter



klimatyzatory U-Match Inverter



 

 

komercyjnych: 

pracy 



G10G10
inwerterinwerter

• Funkcja autorestartu

•

•

•

•

•

•

•

•  

•  z kolei zapewnia 

klimatyzatory U-Match Inverter
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klimatyzatory U-Match Inverter

JEDNOSTKI KASETONOWE

24H
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klimatyzatory U-Match Inverter

JEDNOSTKI KASETONOWE



W

5 5
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klimatyzatory U-Match Inverter

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE
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klimatyzatory U-Match Inverter

JEDNOSTKI PRZYPODŁOGOWO-SUFITOWE
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klimatyzatory U-Match Inverter

JEDNOSTKI KANAŁOWE
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klimatyzatory U-Match Inverter

JEDNOSTKI KANAŁOWE



W

A





klimatyzatory Free Match Inverter i Super Free Match Inverter



a 

temu klimatyzatory 

klimatyzatory Free Match Inverter



TWORZY KLIMAT

 



W serii 

Firma GREE oferuje  

System multi  

 

 jak i  

klimatyzatory Free Match Inverter





klimatyzatory Free Match Inverter

KONFIGURACJE



A



klimatyzatory Free Match Inverter

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



A
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klimatyzatory Free Match Inverter

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE
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klimatyzatory Free Match Inverter

JEDNOSTKA ŚCIENNA VIOLA

klimatyzatory Free Match Inverter

JEDNOSTKA ŚCIENNA COZY



A



klimatyzatory Free Match Inverter

JEDNOSTKA KASETOWA

klimatyzatory Free Match Inverter

JEDNOSTKA KANAŁOWA



A



klimatyzatory Free Match Inverter

JEDNOSTKAPRZYPODŁOGOWO-SUFITOWA



A



klimatyzatory Super Free Match

KONFIGURACJE



A
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klimatyzatory Super Free Match Inverter
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•

•

•

•

 

• zapewnia komfortowe warunki 

•

•

• Zastosowano 

•

klimatyzatory Super Free Match Inverter
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klimatyzatory Super Free Match

JEDNOSTKI ZEWNĘTRZNE



A

58 58
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klimatyzatory Super Free Match

MODUŁY BU

5



klimatyzatory Super Free Match

ROZGAŁĘŹNIKI


