Skal du også investere i grøn energi?
Hører du til dem, som bruger for mange penge på opvarmning? Er din varmekilde af ældre dato og er du
træt af store udgifter til brænde, olie eller piller? Så kan en varmepumpe nemlig være svaret på dine
bønder. Nordvarme.dk er specialist i Fujitsu og Panasonic varmepumper.
Luft/luft- eller luft/vand-varmepumpe
Har du i dag et ældre olie-, gas- eller pillefyr, er en luft/vand-varmepumpe et oplagt valg som ny
varmekilde. Har du ikke behov for opvarmning af vand, kan én eller flere luft/luft-varmepumper klare
opgaven. Både luft/luft- og luft/vand-varmepumper fungerer ved at trække varmeenergien ud af luften
udendørs og omdanne den til behagelig varme indendørs – det er udnyttelse af den såkaldte termiske
energi. Det er vel at mærke også i de koldeste vintermåneder.
Køb ikke for billigt
En varmepumpe er en højteknologisk varmekilde, der helst skulle fungere problemfrit mange år ud i
fremtiden. Det er derfor vigtigt, at du investerer dine penge korrekt, så du undgår uheldige overraskelser.
Nordvarme.dk tilbyder et bredt udvalg af varmepumper fra anerkendte mærker såsom Fujitsu og
Panasonic, som sælges med 5 års garanti. Disse varmepumper er udviklet specielt til det nordiske klima
og er yderst stabile varmekilder.
”Hos Nordvarme.dk har vi for nylig indgået samarbejde med importøren af Fujitsu varmepumper.
Fujitsu har mange årtiers erfaring med varmepumper og klimaanlæg, og vi er glade for at kunne tilbyde
endnu et kvalitetsmærke til vores kunder” (Claus, indehaver af Nordvarme.dk)
Hvad skal jeg vælge?
Skal du investere i en luft/luft-varmepumpe, har du rigtig mange muligheder. Hos Nordvarme.dk gør vi altid
vores bedste for at imødekomme kundernes krav. Vi ved med andre ord, hvilke varmepumper der egner sig
bedst til forskellige formål – hvad end det er til helårsboligen eller sommerhuset.
Leder du efter en ny totalløsning til dit hjem, skal du kigge nærmere på en luft/vand-varmepumpe. Det er
en større investering end en luft/luft-varmepumpe. Til gengæld er det et rigtigt godt bud på morgendagens
varmekilde, da varmepumper er meget effektive og der ingen forbrænding sker.
Fujitsu Waterstage er navnet på en serie af højeffektive luft/vand-varmepumper. I år 2013 lancerede
Fujitsu en ny model, hvor varmtvandsbeholderen og varmepumpens indedel er integreret i én enhed
– et allerede populært valg hos mange. Fujitsu Waterstage luft/vand-varmepumper fås i mange forskellige
effektklasser.
Kig forbi www.nordvarme.dk og www.fujitsu-varmepumpe.dk for mere information om vores produkter.
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