
Billig og miljøvenlig 
opvarmning af dit hjem

Luft til vand varmepumpen er et innovativt system, som 

giver dig et sundt indeklima. Varmepumpen opvarmer 

dit hjem på selv de koldeste vinterdage. Samtidig er luft 

til vand varmepumpen billigere og mere miljøvenlig end 

gas, olie eller elektricitet.

el-center-vest.dk

Skift oliefyret ud med en luft ti l  vand varmepumpe, og halver din varmeudgift

Tilfredse kunder er ingen selvfølge ...

DET FÅR DU:
En investering, der tjener  

sig selv ind på kort tid.

Fuld styring og kontrol  

via styreenhed.

En miljøvenlig løsning. 

Et bedre indeklima. 

LUFT TIL VAND 
VARMEPUMPE 

FRA KR. 

49.900,-
Ekskl. montage.



Vores prisbelønnede Panasonic Aquarea luft til vand varmepumper fås i flere forskellige ud-
gaver, der passer til forskellige behov. Du kan skræddersy dit varmepumpesystem, så du kan 
lagre varmt brugsvand, køle og opvarme dit hjem på den måde, som passer dig bedst. 

ER EN LUFT TIL VAND VARMEPUMPE NOGET FOR DIG? 

VI ER SPECIALISTER PÅ OMRÅDET.

Ring og få en snak med elinstallatør Lass Lauridsen

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

til post@el-center-vest.dk

Aquarea High Performance

Til nye installationer og lavenergiboliger.

Aquarea HT 

Til huse med traditionelle højtemperaturradiatorer.

Dækker de fleste behov

Pumpe fra 3-16 kW med eller uden varmtvandsbeholder. 

Mulighed for kontrol via smartphone.

Energibesparelser

Hvis du har et oliefyr eller elradiatorer, kan du spare 

mellem 50 % og 80 %, når du vælger en Panasonic 

Aquarea varmepumpe. 

Vi er Panasonic Pro partner

Din garanti for kvalitet og godt håndværk 

samt fem års totalgaranti.

ET SUNDT 
HJEM ÅRET RUNDT

Du undgår, at olietanken løber 

tør, eller fyret brænder ud. 

Vi tilbyder gratis online-support 

(kræver kablet 

internetforbindelse).

ET LAV-
ENERGISYSTEM

Med en Aquarea 

varmepumpe får du billigere 

drift og et renere og mere 

miljøvenligt system end andre 

opvarmningsformer, som fx 

bruger gas eller olie. 
Vi tager os af det hele 

– også VVS-arbejdet, 

så du er sikret en god 

løsning.

  Lass Lauridsen        Martin Meldgaard

Christiansborgvej 10   |   DK-7560 Hjerm    |   post@el-center-vest.dk   I   +45 97 46 43 00


