
Miljøvenlig, effektiv og  
besparelser på 30 - 50 %

En Panasonic luft til luft varmepumpe er et professionelt 

varmepumpesystem, som passer elegant ind i det 

moderne hjem. En gennemsnitlig husstand i Danmark kan 

spare helt op til 10.000 kr. om året. Med din smart phone 

kan du få fuld kontrol over temperaturen i dit hjem.

el-center-vest.dk

En luft t i l  luft varmepumpe giver et sundt og kontrollerbart indeklima

Tilfredse kunder er ingen selvfølge ...

DET FÅR DU:

Mulighed for fuld 

styring og kontrol via 

styreenhed eller smartphone.

En miljøvenlig løsning.

Et bedre indeklima.

LUFT TIL LUFT 
VARMEPUMPE 

FRA KR. 

7999,-
Ekskl. montage.



Vores Panasonic luft til luft varmepumper fås i en 1-1 kombination med en indendørsenhed og 
en udendørsenhed. Du kan få installeret op til 5 indendørsenheder, hvis du har flere rum, du 
gerne vil kunne kontrollere indeklimaet i. Varmepumpen kan monteres på væg eller gulvkonsol.

Energieffektivitet

Hvis du udskifter din 10 år gamle luft til luft varme-

pumpe med en ny, får du en højere energieffektivi-

tet, som gaver miljøet og din pengepung.

Effektiv og pålidelig

Luft til luft varmepumper er effektive og pålidelige 

på udendørstemperaturer helt ned til -35 grader. 

Smart montering 

Vælg mellem forskellige typer af indendørsenheder, 

når varmepumpesystemet skal installeres. 

Vi er Panasonic Pro partner

Din garanti for kvalitet og godt håndværk 

samt fem års totalgaranti.

Styring via 

smartphone eller 

fjernbetjening.

Næsten lydløs

 - kun 19 dB(A).

Vores varmepumper 

har Energiklasse A+++.

Perfekt ved udskiftning 

af ældre varmepumper.
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ER EN LUFT TIL LUFT VARMEPUMPE NOGET FOR DIG? 

VI ER SPECIALISTER PÅ OMRÅDET.

Ring og få en snak med elinstallatør Lass Lauridsen, Henning Sloth 

eller Martin Meldgaard på tlf. 97 46 43 00, eller send en e-mail 

til post@el-center-vest.dk

Lass Lauridsen       Martin Meldgaard


