SUPER KOELE AANBIEDING!
Wilt u deze zomer thuis op kantoor of in de slaapkamer het hoofd heerlijk
koel houden?
Dan hebben wij nu een hele koele aanbieding voor u!
Uw Mitsubishi split airconditioner compleet geïnstalleerd voor slechts

€ 1500,- INCL BTW!
Op deze airconditioner zit maar liefst 5 jaar fabrieksgarantie.
Proﬁteer nu en geniet van het comfort deze zomer.

•
•
•
•
•
•
•
•

Deze airconditioner kan koelen en verwarmen.
Elektrostatisch geladen ﬁlter waardoor kleine deeltjes zoals pollen, bacteriën
en andere allergenen gescheiden worden.
Energie label A ++.
Fluistermodus voor zeer lage werkgeluiden wat vooral ‘s nachts erg prettig is.
2,5 kilowatt geschikt voor ruimtes tot 65m3.
Type Mitsubishi RAC WSH-HR25I.
Aanbieding gebaseerd op standaard montage door onze gecertiﬁceerde monteurs ( z.o.z. )
Uiteraard plaatsen wij ook uitgebreidere
airco systemen.

Onze standaard montage is inclusief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Plaatsing van de binnen unit tot 5 meter leiding lengte van de buiten unit.
Al het benodigde installatiemateriaal.
Het plaatsen van de binnen + buiten unit is inclusief bevestigingsmateriaal.
Opstellingsbalken e/o wandbeugels inbegrepen (montage tot maximaal 4 m
hoog)
Elektrische aansluiting naar opbouwdoos of wandcontactdoos (maximaal 2
meter van de buiten-unit vandaan). Zekering ten behoeve van de airco moet
reeds voorzien zijn (minimaal 16A)
Condensafvoer van binnen unit naar de buiten unit (maximaal 4 meter met natuurlijk afschot)
Geïsoleerde koelleidings-set en elektrische bekabeling (kabelgoot is
inbegrepen tot 9 m)
Solderen, afpersen en vacuümeren van de installatie.
Lekdichtheidstest volgens de geldende F-gassen normen.
Maximaal 2 boringen van Ø68mm door een stenen binnen- of buitenmuur.
(geen beton)
Al het boorwerk voor de leidingen wordt door ons afgedicht.

Onze standaard montage is exclusief:
•
•
•
•
•

Bouwkundige werkzaamheden zoals: schilder, metsel, hak, breek en graaf
werkzaamheden.
Het ophangen van de binnen-unit + plaatsen van de buiten-units hoger dan 4
meter geeft een meerprijs.
Condens afvoer van binnen naar buiten unit meer dan 4 meter. Voor elke meter
extra rekenen we een meerprijs.
Leidingen trekken door muren van ruimtes/kamers. Uiteraard is dit tegen
meerprijs wel mogelijk.
Sparingen van 68mm door een betonnen binnen- of buitenmuur. Meerprijs is
€ 90,00 per sparing.
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