MUSTA MARRASKUU
U-Energy ilma-vesilämpöpumppu on
kompakti nykysuuntauksen mukainen
tuote, jossa kaikki on yhdessä paketissa eikä asennukseen tarvita kylmäasennusta, vain putkiasennus ja sähkövedot. Tämä tekee asennuksesta
sekä edullisempaa, että nopeampaa.

Laadukas ilma-vesilämpöpumppu suoraan maahantuojalta puoleen hintaan totutusta.

U-ENERGY EVI R32 WIFI INVERTER ILMA-VESILÄMPÖPUMPPU

Tässä tuotteessa ei ole kohdallaan vain pelkkä hinta, vaan myös tuotteen korkea laatu. Käytämme vain parhaita komponentteja, kuten Panasonic kompressorit. Tuotevalikoima on kattava
alkaen 8 kW laitteista aina 32 kW järeisiin laitteisiin. Energiatehokkuus A+++/A ++ vastaa alan
kehittyneimpiä laitteita. Myös tuotteen ulkoasuun on kiinnitetty erityistä huomiota, sillä hopea/
U-Energy ilma-vesilämpöpumpun voit musta design on ajattoman tyylikäs vaihtoehto. Takuu 2 vuotta, kompressoritakuu 5 vuotta.
kytkeä olemassa olevaan lämmitysjärjestelmääsi tulopuoleen ja jättää
öljyn varajärjestelmäksi. Öljylämmitäjille nopea ja edullinen tapa siirtyä ympäristöystävälliseksi mutta säilyttää
hybridimahdollisuus. Suosittelemme
myös yhdistämistä energiavaraajaan
olemassa olevissa ja uusissa kohteissa. Katso toimittamamme Borön
laadukkaat 300 ja 500 litran energiavaraajat.

13 kW

2.999
norm.
5.800

8 kW

1.999

Siirtyminen ilma-vesilämpöpumppu
investoinneilla rahastetaan nyt kuluttajaa raskaasti. Kun investoit laitteisiin
Ultimaten tuotteilla, niin investointisi
asennuksineen ovat arviolta 400010000 luokkaa laitteen tehosta ja varusteita riippuen, siis jopa alle puolet
nykyisestä tasosta. Vertaa, vertaa,
vertaa ja mieti! Viisas maksaa todellakin paljon vähemmän.

MALLI

norm.
3.900

Borö 300 Energiavaraaja 1.999
Borö 500 Hybridivaraaja 2.999

U-ENERGY + Borö varaaja = laadukas yhdistelmä!

U-ENERGY 8 kW U-ENERGY 13 kW U-ENERGY 18 kW U-ENERGY 23 kW U-ENERGY 28 kW

U-ENERGY 35 kW

Ottotehoalue

320 W - 1870 W

900 W - 3020 W

1200 W - 4110

1530 W - 5230 W

2079 W - 6360 W

610 W - 7199 W

Antotehoalue

1570 W - 8400 W

4400 W - 13000 W

5900 W - 18200

7500 W - 23000 W

10200 W - 28000 W

12800W - 35000 W

COP

4.49 - 4.91

4.30 - 4.90

4.43 - 4.9

4.40 - 4.90

4.40 - 4.92

4.38 - 4.90

Suosituskäyttöala

100 m2 asti

150 m2 asti

200 m2 asti

250 m2 asti

300 m2 asti

400 m2 asti

1.999

2.999

3.999

4.999

5.999

6.999

TARJOUSHINTA

Syksyn suuri uutinen - se parempi ilmalämpöpumppu on saapunut!

AIWA T-PRO WiFi NORDIC

FUEGO + AIWA

Ratkaisevasti parempi ilmalämpöpumpun
äänitason ja värinöiden minimoimisessa.

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
T-PRO 9

649
Suositusala
20-90 m2

AIWA
T-PRO 12

699
Suositusala
30-120 m2

AIWA
T-PRO 18

799
Suositusala
50-180 m2

”Laite on huomaamaton,
näkymätön ja
kuulumaton, aivan kuin sitä
ei olisi olemassakaan”
KATSO ESITTELYVIDEO ja lisää
asiakaspalautteita sivuiltamme!

SuperPro
JOUSIVAIMENNIN

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

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

Lyömätön
tarjous

1.798

Asentajille ja tukkuostajille erikoisehto.

UUTUUS!

50 nopealle
varaajalle!

CE-sertiﬁoitu, upea ja varaava Fuego takkauuni on valmistettu 100 % croval-massasta, joka on paras tunnettu
lämpöä varaava materiaali ja täysin rapautumaton. Tutustu lisää ja käytä hyväksesi täysin lyömätön tarjous
syksyn ja talven toimituksiin, kaupan päälle AIWA T-Pro
Wiﬁ Inverter ilmalämpöpumppu. Arvo toimitettuna 700 €.
Vertaa ja tilaa!

ILMALÄMPÖPUMPPU

ULTIMATE 09 ECO WiFi
Lujaa laatua lämmitykseen ja viilennykseen suoraan
maahantuojalta.
12 .
Tiloihin

449 549
20-60 m2

Raj. erä!

Suositusala
30-100 m2

18
ECO WiFi

899 699
24
ECO WiFi

Heti varastosta!

ECO WiFi

Suositusala
60-200 m2

Suositusala
40-150 m2

Katso Ultimaten syysmarkkinat: Poistoja
• 2-laatuja • uudet Ultimate Nordic saunat •
Ilma-vesilämpöpumppu 2999 € • katamaraanilautta 999 € • Katso Meidän Mökki 8/22lehden artikkelia ym.ym ym.

VIISAS MAKSAA PALJON VÄHEMMÄN

49,80
4 kpl (2+2)

Tilaa heti!

02 2590 200

info@ultimatemarket.com
Toimitukset heti suuntakuormissa
vakuutettuna kotiovelle asti
Ultimatemarketin omilla
jakeluautoilla.
ILMALÄMPÖPUMPPUJEN ASENNUKSET!
Tarjoamme sinulle laadukkaan asennuspalvelun
koko maassa. Tilaa tuote sivuiltamme ja varaa
asennusaikasi heti syksyksi tai talveksi omalle
AIWA T-Pro ilmalämpöpumpullesi. Näin varmistat,
että sinulla on lämpöpumppu silloin kun sitä tarvitset, lämmitykseen tai viilennykseen. Katso sivuilta
ohjeet asennusta koskien. AIWA-tuotteiden virallinen maahantuoja on Ultimatemarket. Myymme
myös tukkuasiakkaille.
RAHOITUS: Asiakkaamme tekevät hakemuksen
osoitteessa: resursbank.ﬁ. Hae itsellesi sopiva summa ja laita säästöt käyntiin.

