Lyömättömiä tarjouksia - uutuuksia - ideoita - poistoja!

KESÄMARKKINAT

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 hiljainen • 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 ﬁlosoﬁassa on erityisesti panostettu sisäyksikön toimintojen parantamiseen. Uudessa AIWA T-Pro ilmalämpöpumpussa on ensimmäisenä maailmassa MULTI-D (multidimension + gentle wind eli laaja ja lempeä ilmavirta) ilmanohjaustoiminnot. AIWA MULTI-D toimii
ilmavirran pehmentäjänä ja levittäjänä vahvistaen hyvin tunnettua Coanda-ilmiötä, katso esittelyvideo. 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 ilmalämpöpumppu ei vain puhalla ilmaa haluttuun suuntaan vaan levittää tiloihisi ilmaston.

AIWA
09 T-pro
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Tiloihin 20-80 m2

AIWA
12 T-pro

649
Tiloihin
30-120m2

AIWA
18 T-pro

”Laite on huomaamaton, näkymätön ja kuulumaton,
aivan kuin sitä ei olisi olemassakaan”
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KATSO ESITTELYVIDEO ja lisää asiakaspalautteita sivuiltamme!
Katso tekniset tiedot, toimitustilanne ja edulliset jättipaketit sivuiltamme. Kaikkiin pumpputilauksiin
ja varauksiin ennen 31.7. SuperPro jousiresonanssivaimentimet veloituksetta. Etusi 50 €.
1000 pumppua lähdössä jakoon, ota omasi nyt!

Tiloihin
50-150m2

KATAMARAANI FUEGO TAKKAUUNI

SuperPro JOUSIVAIMENNIN

Ratkaisevasti parempi ilmalämpöpumpun
äänitason ja värinöiden minimoimisessa.

Hittikonsepti - liikkuva laituri!
10 m2. Icorene ponttoonit, kantokyky 1500 kg.

Ei kovetu edes kovassa pakkasessa, ei kuoleennu, ei haperru, toimii koko pumpun
UUTUUS!
elinkaaren ajan ja seuraavankin.

100 nopealle AIWA lämpöpumpun tilaajalle jousivaimentimet
veloituksetta. Lue lisää ja tilaa!

VAIN

1.298

49,80

norm. 1.698

4 kpl (2+2)

HETI VARASTOSTA!
Katso asiakkaiden palaute!

Asentajille ja tukkuostajille erikoisehto.

Täyd. toimitus sis.
Lapinkeittiö.

HETI

VARASTOSTA!

1.699
Katso lisäetu!

Luxus paviljonki 2.499 €

Upea, ajaton. Ylivoimainen varauskyky.
1800 mm, 1350 kg. 100 % croval, luokitus erittäin hitaasti lämpöä luovuttava, hyötysuhde 83%, CE-sertiﬁoitu.

VAIN

499

muudesta ja tasaisena pysyvästä veden
lämpötilasta. Toimitus sis. lämpöpumppu ja kiertovesi/suodatinpumppu. Ottoteho 850W, lämmitysteho noin 3 kW.

Kuluttajapalaute:
“kerrassaan mahtava tuote”,
“toimii”, “vaivaton, tilaan toisen”

norm. 900

Heti varastosta!

Säästä jopa 1000 €. Asenna itse,
tarkat ohjeet. Etsimme myös asentajia.

LuxusSpa KYLPYTYNNYRI 6:lle
+kylpytynnyrilämpöpumppu

Upea, iso kylpytynnyri, halk. 2000 mm,
väri harmaa graniitti, integoidut cup
holderit, kupukansi, massiivipuu verhoilu.

Lämmönlähteenä AIWA ilma-vesilämpöpumppu + kiertovesi/suodatinpumppu. Paljuilun uusi mukavampi
ja egologisempi aikakausi on alkanut.
Allasvalo veloituksetta. Tilaa heti!

Katso
ja tilaa!

3.999
Rajoitettu
erä!

Täyd. toim. sis.
Lapinkeittiö, kiuas ja hormi.

Täydellinen toimitus+
kiuas+hormi.
Laaja valikoima.
Katso heti!

Paritalli, varasto, harrastustila.

AIWA T-Pro 12
ilmalämpöpumppu
kylkiäisenä (arvo n. 750 €)!

Katso lisäetu!

Laaja valikoima rakennuksia, kylpypaljuja, ponttoonilauttoja. Katso lisää!

SESONKIPOISTOT: Teet todellisia löytöjä,
kun toimit heti! Eriä • 2-laatuja • värivirheellisiä
• kolhiintuneita • tynnyrisauna 999 € • varaava
takkauuni 999 € • grillikota 1499 € • lomatalo
85 perustoimitus 8999 € • monikäyttötalli 4999 €
• hirsisauna 25 m2 kehikko 4999 € • parviaitta
1299 € • katamaraani 999 € • terassiallas 199 €
• tyhjiöpumppu 199 € • ym. Katso lisää!

43 m2

Täydellinen toimitus. sis. musta teräskate, leveä ulkovuori, nosto-ovet.
Rakennuspiirustukset heti käyttöön.

Raj. erä!

1.598

Tilaa heti!

200
nopealle!

9.980

02 2590 200
Toimitukset suuntakuormissa
vakuutettuna kotiovelle Ultimatemarketin omilla
jakeluautoilla ja ammattikuskeilla.

Suoritamme lämpöpumppujen asennukset laadukkaasti ja nopeasti.

1.499
(norm. 2.100)

HIRSISAUNA

13 m2

Sauna+ph+veranta
Täydelliset
puuosat.

Nopeille
700€ lisäetu!

3.980
Rajoitettu
erä!

ULTIMATE 12 WiFi
JÄTTIPAKETTI

info@ultimatemarket.com
Rahoituksen saat tarvittaessa
osoitteessa resursbank.ﬁ.

VIISAS
TILAA NYT!

Saatavana myös perinteisellä puukamiinalla
alkaen 999 €. Terassialtaat alkaen 299 €

KOTA+SAUNA TYNNYRISAUNA MONIKÄYTTÖTALLI
14 m2

1.798

Nopeille AIWA T-Pro 12 WiFi
Rajoitettu
erä!
Nordic ilmalämpöpumppu veloituksetta, etusi jopa 700 €. Viisas tilaa nyt!

Aiwa KYLPYTYNNYRILÄMPÖPUMPPU

Nopealle tilaajalle kiertovesi/
suodatinpumppu veloituksetta,
etusi 90 €. Nauti lämmitämisen vaivatto-

VAIN

Viilennykseen ja lämmitykseen.
Tiloihin
20-100 m2

Toimitus sisältää sisäyksikön,
ulkoyksikön, kaukosäätimen,
4 m liitäntäputket, sulatusvesien
ohjauskaukalon, katokRaj. erä!
sen ja SuperPro jousivaimentimet.

599

VIISAS MAKSAA PALJON VÄHEMMÄN

