
Syksyn suuri uutinen - se parempi ilmalämpöpumppu on saapunut!

VIISAS MAKSAA PALJON VÄHEMMÄN

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENNUKSET!
Tarjoamme sinulle laadukkaan asennuspalvelun koko 
maassa. Tilaa tuote sivuiltamme ja varaa asennusaika-
si heti syksyksi tai kevääksi omalle AIWA T-Pro ilma-
lämpöpumpullesi. Näin varmistat, että sinulla on läm-
pöpumppu silloin kun sitä tarvitset, lämmitykseen tai 
viilennykseen. Katso sivuilta ohjeet asennusta koskien. 
AIWA-tuotteiden virallinen maahantuoja on Ultimate-
market. Myymme myös tukkuasiakkaille.
RAHOITUS: Asiakkaamme tekevät hakemuksen osoit-
teessa: resursbank.fi . Hae itsellesi sopiva summa ja laita 
säästöt käyntiin.

Tilaa heti! 
02 2590 200 
info@ultimatemarket.com

AIWA T-PRO WiFi NORDICAIWA T-PRO WiFi NORDIC
Uusi AIWA T-Pro Wifi  Nordic ilmalämpöpumppu on luokassaan
se parempi vaihtoehto monessa suhteessa:
• Parempi ajaton design, matta viimeistely • Huikeasti parempi ilman levitys, MultiD + gentle wind 
• Parempi ja 20 % nopeampi lämmityksen ja viilennyksen käyntiinlähtö (SuperTurbo), erittäin hiljai-
nen • Parempi talvitoiminta, älykäs sulatus, tehdasasennetut lämmityskaapelit, SuperTurbo sulatus 
tarvittaessa • Parempi ylläpitolämpötilatoiminto +8, älykäs käyntiinlähtö • Parempi asennettavuus, 
25 % vähemmän osia, väljemmät asennustilat • Parempi huollettavuus yksikön muotoilun ja osien 
irrotettevuuden ansiosta, esim. piirikortti vaihdetaan kuin SIM -kortti • Parempi puhdistettavuus, 
kts. video • Parempi, selkeä ja helppokäyttöinen kaukosäädin • Paremmat wifi -ominaisuudet USB 
liittimellä • Todella paljon parempi hinta/laatu suhde - vertaa ja valitse • Todella paljon parempi 
investointi, lyhyt investoinnin takaisinmaksuaika • Parempi takuu: 10 vuoden kompressoritakuu, 
2 vuoden täystakuu.

AIWA ilmalämpöpumpun fi losofi assa on erityisesti panostettu sisäyksikön toimintojen parantami-
seen.  Uudessa AIWA T-Pro ilmalämpöpumpussa on ensimmäisenä maailmassa MULTI-D (multi-
dimension + gentle wind eli laaja ja lempeä ilmavirta) ilmanohjaustoiminnot. AIWA MULTI-D toimii 
ilmavirran pehmentäjänä ja levittäjänä vahvistaen hyvin tunnettua Coanda-ilmiötä, katso esittely-
video. Laajempi ilman sisäänottoalue ja laajemmat ilmanohjaimet, joita ennen puhallettavan ilman 
on kuljettava ilmavirtaa puhdistavien, pehmentävien ja siivilöivien elementtien läpi.

Tästä syntyy viilennystoimintoa käytettäessä käsite - shower style eli suihkutyylinen ilmanlevitys 
ja lämmitystoimintoa käytettäessä käsite - blankett style eli peitetyylinen ilmanlevitys. AIWA ilma-
lämpöpumppu ei vain puhalla ilmaa haluttuun suuntaan vaan levittää tiloihisi ilmaston. 

KATSO ESITTELYVIDEO JA TILAA!

Ottoteho 230-1500 W, nimellisteho 3300 W (850-5100 W),  
SCOP 5.1, SEER 6.1, suositusala 20-90 m2, sisäyk. 
(l*k*s) 795 x 275 x 192, ulkoyks. 795 x 549 x 305.

AIWA T-Pro 9

CE-sertifi oitu, upea ja varaava Fuego takkauuni on valmis-
tettu 100 % croval-massasta, joka on paras tunnettu lämpöä 
varaava materiaali ja täysin rapautumaton. Tutustu lisää ja 
käytä hyväksesi täysin lyömätön tarjous syksyn ja kevään 
toimituksiin, kaupan päälle AIWA T-Pro Wifi  Inverter ilma-
lämpöpumppu. Arvo toimitettuna 700 €. Vertaa ja tilaa!

FUEGO + AIWA

Ilma-vesilämpöpumppu on järkevä ratkaisu talon pää-
lämmönlähteeksi ja Gree Versati mallisto tarjoaa paras-
ta hinta laatusuhdetta tällä alalla. Nyt annamme kaupan 
päälle vielä laadukaan AIWA T-Pro 12 Wifi  Nordic ilma-
lämpöpumpun arvo toimitettuna 700 €. Vertaa ja tilaa.

GREE Versati + 
AIWA

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENNUKSET!
Tarjoamme sinulle laadukkaan asennuspalvelun koko 
maassa. Tilaa tuote sivuiltamme ja varaa asennusaika-
si heti syksyksi tai kevääksi omalle AIWA T-Pro ilma-
lämpöpumpullesi. Näin varmistat, että sinulla on läm-
pöpumppu silloin kun sitä tarvitset, lämmitykseen tai 
viilennykseen. Katso sivuilta ohjeet asennusta koskien. 

info@ultimatemarket.com

Ottoteho 230-1500 W, nimellisteho 3300 W (850-5100 W),  
SCOP 5.1, SEER 6.1, suositusala 20-90 m2, sisäyk. 

AIWA T-Pro 9

549
UUTUUS-

TARJOUS! Alk.

Ottoteho 290-1730 W, nimellisteho 3800 W (1000-5900 W),  
SCOP 5.1, SEER 6.1, suositusala 30-120 m2, sisäyks. 
(l*k*s) 795 x 275 x 192, ulkoyks. 795 x 549 x 305.

AIWA T-Pro 12

Ottoteho 290-1730 W, nimellisteho 3800 W (1000-5900 W),  
SCOP 5.1, SEER 6.1, suositusala 30-120 m2, sisäyks. 

AIWA T-Pro 12

599
UUTUUS-

TARJOUS! Alk.

Ottoteho 340-2750 W, nimellisteho 5500 W (1250-7900 W),  
SCOP 5.1, SEER 6.1, suositusala 50-180 m2, sisäyks. 
(l*k*s) 920 x 306 x 195, ulkoyks. 853 x 602 x 349.

AIWA T-Pro 18

Ottoteho 340-2750 W, nimellisteho 5500 W (1250-7900 W),  
SCOP 5.1, SEER 6.1, suositusala 50-180 m2, sisäyks. 

AIWA T-Pro 18

699
UUTUUS-

TARJOUS! Alk.

FUEGO + AIWAFUEGO + AIWA

1.598
Lyömätön 

tarjous

 50 nopealle 
varaajalle!

Ilma-vesilämpöpumppu on järkevä ratkaisu talon pää-
lämmönlähteeksi ja Gree Versati mallisto tarjoaa paras-

GREE Versati + 

4.999
Lyömätön 

tarjous

 50 nopealle 
varaajalle!

Ilma-vesilämpöpumppu on järkevä ratkaisu talon pää-Ilma-vesilämpöpumppu on järkevä ratkaisu talon pää-

varaajalle!varaajalle!
Toimitukset heti suuntakuormissa 

vakuutettuna kotiovelle asti
Ultimatemarketin omilla 

jakeluautoilla.


