HALVER DIN
VARMEREGNING
I DIT FRITIDSHUS
MED EN
VARMEPUMPE

Caldo

TÆNKER DU
OGSÅ PÅ BÅDE
KLIMA OG
PENGEPUNG?
Emura
Med en Daikin varmepumpe kan du opvarme dit
fritidshus med god samvittighed og samtidig
halvere din varmeregning. Derfor er varme
pumper anbefalet af både Energistyrelsen
og Det Økologiske Råd i Danmark.
Varmepumper forurener markant mindre end
andre teknologier. En varmepumpe fra Daikin
holder i op til 20 år, og din investering kan være
hurtigt tjent hjem afhængigt af dit forbrug.
Herefter er der tale om en ren besparelse.

En varmepumpe
fra Daikin kan både
køle og varme

Daikin er en af verdens største producenter
af varmepumper og klimaanlæg og har
produceret varmepumper siden 1958
til både virksomheder og private
boliger over hele verden.

Origo

Nexura

Du kan styre varmen
i dit fritidshus med
trådløst internet via 
Daikins app – uanset
hvor du er.

Caldo:
Caldo fra Daikin er en enkel varmepumpe med høj effekt, som giver
dig et rigtigt godt indeklima både sommer og vinter.
Caldos luftrensningsfiltre fjerner blandt andet bakterier og lugte.
Et intelligent øje styrer luftstrømmen væk fra folk.

Pris fra kr.:

Caldo er miljøvenlig og er energimærket op til A+++, og 
varmepumpen er utroligt lydsvag.

Emura:
Designmodellen Emura fra Daikin giver dig et godt indeklima i dit
fritidshus, fordi luftrensningsfiltrene reducerer mængden af blandt
andet pollen og støv.
Emura kan både køle og varme, så du får en dejlig temperatur både
sommer og vinter – også i de perioder, hvor du ikke benytter dit
fritidshus.

Pris fra kr.:

Samtidig får du store besparelser på din varmeregning i forhold
til fx elvarme – Emura er energimærket op til A++.

Nexura:
Nexura varmepumpe fra Daikin er den eneste varmepumpe på mar
kedet, der har en radiatorfunktion.
Nexuras luftrensningsfilter fjerner blandt andet pollen, støv og lugte.
Det giver dig en optimal varmefordeling og et dejligt indeklima i dit
fritidshus.
Nexura overvåger og regulerer temperaturen efter dine behov, så
strømforbruget holdes helt i bund - Nexura er miljøvenlig og er ener
gimærket op til A++, og varmepumpen er utroligt lydsvag.

Pris fra kr.:

Origo:
Origo fra Daikin er en stilren varmepumpe med optimal
varmefordeling. En luftstrøm i toppen og bunden, sikrer dig en
optimal varmefordeling i dit fritidshus.
Varmepumpen har en lav højde og passer derfor perfekt under
et vindue. Origo kan også integreres i væggen.
Origo er miljøvenlig og er energimærket op til A+.

Pris fra kr.:

X-serien
10 års
kompressorgaranti

www.varmepumperfradaikin.dk

