lämmitä • viilennä • poista kosteutta • paranna sisäilman laatua • säästä

ILMALÄMPÖPUMPPU
Skyworth Technologies Inc. on yksi maailman johtavista
lämpöpumppujen valmistajista. Korkea laatu, parhaat kompressorit, upea skandinaavinen ajaton muotoilu, kuiskauksen hiljainen, toimintavarma, käyttä- jäystävällinen, energiatehokas niin lämmityksessä kuin viilennyksessä. Takuu
5/7 vuotta.

Tuomme UltimateSky ja Eco -mallit suoraan tehtaalta asiakkaillemme, jopa alle puolen hinnan markkinahintatasosta. Kannattavampaa investointia saa hakea. Vertaa! Viisas maksaa todellakin
paljon vähemmän. Lämpöpumput alkaen 299 €.
Toimitus sisältää: Ulkoyksikön, sisäyksikön, kaukosäätimen,
kylmäaineen R32 valmiiksi täytettynä. Lisäoptioina liitäntäputket,
seinä- ja maatelineet, katos joka suojaa lumelta ja sateelta sekä
sulatusvesien ohjain varmistamaan ettei talon perustukselle synny
vahinkoa. Katso myös jättipakettimme!

UltimateSky
09 WiFi

UltimateEco
09 Wiﬁ

399
SHOKKITARJOUS

SHOKKIHINTA

499

Paas tilaten
heti! Tekniset tiedot:

• Uusi R32 kylmäaine, täyttää jo nyt
2025 vaatimustason • Lämmitys- ja
ylläpitolämmitys +8 sekä viilennys ja
kosteudenpoisto • Älykäs uudelleenkäynnistys (sähkökatkon jälkeen ei
käynnisty samanaikaisesti muiden
kodin laitteiden kanssa) • Älykäs
sulatus, kompressorilämmitin, ulkoyksikön pohjan sulatus • Turbotoiminto
max. 40 dB, portaaton tuuletinnopeus
19 - 40 dB • I feel-toiminto kohdistaa
haluttuun paikkaan lämmityksen/
viilennyksen • Toimii laajalla jännitealueella 140 V - 270 V • Unitoiminto
alentaa äänitason min. 19 dB • Sulatuksen
pakkotoiminto • Automaattinen puhdistus •
Selkeä LED-näyttö • Wiﬁ-ohjaus vakiona • Pehmokäynnistys • Itsediagnoosi • Lapsilukko • Ajastin

Paas tilaten
heti!

Kuvassa UltimateSky 12 Wiﬁ ulkoyksikkö asennettuna
suojakatoksella ja sulatusvesien ohjainkaukalolla.
Kun haluat laadukkaan asennuksen, tilaa se meiltä.
UltimateSky R32 Wiﬁ
Lämmitysteho kW max.
Ottoteho
SCOP
SEER
Sisäyks. äänitaso min/max
Ulkoyksikön äänitaso max
Mitat sisäyksikkö (k*l*s)
Mitat ulkoyksikkö (k*l*s)
Paino sisä-/ulkoyksikkö
Juhlatarjoushinta €
Käyttöala m2

09
12
4.0
5.1
0.2-1.55
0.2-1.65
5.1
5.1
6.1
6.1
19-40
19-42
54
56
275*790*200 275*790*200
540*776*320 540*776*320
9/26.5
9/29
499,00
549,00
30-90
40-120

Tilaa heti! 02 2590 200
info@ultimatemarket.com

ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENNUKSET!
Suosittelemme omaa asennuspalveluame. Laitteen asennuksen tulee suorittaa pätevä, TUKESin viralliset luvat omaava asentaja (F- kaasuasetus EU
N:o 517/2014 artikla 10). Takaamme laadukkaan asennusjäljen sekä kilpailukykyisen asennushinnan, emme veloita matkakorvauksia. Halutessasi
asennuksen, tee tilaus puhelimitse tai sähköpostilla. Tilauksen vahvistuksen
jälkeen asentaja ottaa yhteyttä sopiakseen asentamisajankohdasta sekä
asentamiseen liittyvistä asioista.
RAHOITUS: Asiakkaamme tekevät hakemuksen osoitteessa: resursbank.ﬁ.
Hae itsellesi sopiva summa ja laita säästöt käyntiin.

VIISAS MAKSAA PALJON VÄHEMMÄN

