Tlf: 69 26 85 00 Faks: 69 26 85 01

Inneklima,
slik kroppen liker det!

Å spare strøm er ofte hovedargumentet for installasjon av varmpumpe.
Selv om man ofte ser en kraftfull reduksjon i fyringsutgiftene på inntil 50%, så skal vi ikke glemme
gevinsten du får i form av økt komfort. På varme sommerdager kan varmepumpen også brukes til kjøling
og innetemperaturen kan holdes på et behagelig nivå for både barn og voksne.

Veiledende prisliste 2009, inkl installasjon og mva:
12 gode grunner for kjøp av Varmepumpe fra
en Autorisert forhandler:
• Vi selger kun produkter godkjent for Norden
• Stabil og god varme
• Reduserte fyringskostnader
• Bidrar til lavere CO² utslipp
• Høyere komfort
• Kjøling om sommeren
• Bedre inneklima og mindre svevestøv

HE12GKE Flagship
HE 9GKE Flagship
NE12JKE ETHEREA
XE12JKE ETHEREA
NE9JKE ETHEREA
XE9JKE ETHEREA
CE9JKE Ny 2009/10
CE12JKE Ny 2009/10
Gulvmodell E12GFWE 6,1kW
Gulvmodell E09GFWE 5,0kW

26 990.23 990.22 500,23 000.19 990,20 500.17 990,18 990,24 500.22 500.-

• Seriøs aktør som hjelper deg nå, og om5 år
• Europas beste serviceverksted
• Lengst erfaring i Norden
• Lokal tilhørlighet
• Og sist men ikke minst: Våre utdannede
montører sikrer deg en kvalitets montering,
som igjen sikrer lang levetid på
varmepumpen!

Vi leverer også alt av kjøle/fryse rom og utfører service
på alle produkter.
Ring oss hvis du trenger service eller ønsker pristilbud!

Vi leverer også varmepumper Luft/Vann
Pristilbud på forespørsel.

Design varmepumper
Kommer i tre design: Mirror, Silver og Blue!
NV09AWR-NE1 Art
19 990,NV12AWR-NE1 Art
22 500,-

MSC-09HRDN1-QD0
MSC-12HRDN1-QD0E

17 500.- Tilbud
18 900.- Tilbud

G25E Designmodell 4,5kW
G35E Designmodell 5,0kW
S25D Bev.sensor 4,5 kW
S35D Bev.sensor 5,0 kW
FVXS25 Gulvmodell 4,5 kW
FVXS35 Gulvmodell 5,0 kW
MC707VM-W Luftrenser

24
25
22
24
23
26
4

Overbygg i tre for utedel, fra:

990,990,990,990,990,800,900,-

1.625,-

• Vi har også anlegg med en utedel og 2 eller flere innedeler. Spør
oss om pristilbud!
• Eller trenger du anlegg med større kapasitet for butikker, kontorer
og industrier. Spør om pristilbud!
• Gjelder installasjon med inntil 3 meter rør mellom inne- og utedel.
• Tillegg for lengre rørstrekk: 500,- / m. (Ekstra rør og gass.)
• Tillegg for kjerneboring og gjennomføring i mur. Spør for pristilbud!
• Tilkobling til strøm nettet er ikke inkl.
• 10% rabatt på aggregat til medlemmer i huseiernes landsforbund

Web: www.celxia.no epost: post@celxia.no
Celxia AS setter kvalitet i høysetet og bruker derfor kuldemontører med fagbrev som montør av deres nye varmepumpe!
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