TEPELNÁ ČERPADLA

Tepelná čerpadla AC Hea�ng
KUFI INT, s. r. o.
Staroplzenecká 177
326 00 Plzeň – Letkov

+420 725 539 825
info@ac-hea�ng.cz
www.ac-hea�ng.cz

TEPELNÉ ČERPADLO
PRO VÁŠ DŮM

S NÁMI
TO MÁ SMYSL
1 / POPTÁVKA
Seznámíme Vás s našimi
tepelnými čerpadly
• Zpracujeme pro Vás
předběžný rozpočet
• Ukážeme Vám zázemí ﬁrmy
a tepelné čerpadlo v provozu
•

PRO KAŽDÝ DŮM
SPRÁVNÉ TEPELNÉ ČERPADLO
2 / NEZÁVAZNÁ
PROHLÍDKA
Přijedeme k Vám
a navrhneme technické řešení
• Připravíme žádos� na
sníženou sazbu elektřiny
• Aktualizujeme rozpočet ve
Vámi požadovaném rozsahu
•

A+++

Váš dům
•
•
•
•

3 / DOTACE

4 / ROZHODNUTÍ

•

Posoudíme, zda máte
na dotaci nárok
• Pomůžeme s vyřízením dotace
• Všechny naše výrobky jsou
registrovány pod SVT kódem

•

5 / REALIZACE

6 / PÉČE
O ZÁKAZNÍKY

Zpracujeme technické
podklady a domluvíme
termín realizace
• Instalujeme tepelné
čerpadlo a zaškolíme Vás
• Užívejte levné teplo
•

•

Tepelné čerpadlo

radiátorové topení
podlahové topení
celoroční ohřev užitkové
vody
ohřev bazénu
chlazení

•

•
•
•

tepelné čerpadlo vzduch-voda
s plynulou regulací výkonu od
českého výrobce
jednofázové a třífázové provedení
nejvyšší energe�cká třída
účinnos� A+++
automa�cká dálková diagnos�ka

Úspora a výhody
•
•
•
•
•
•

nízké provozní náklady
bezúdržbový topný zdroj
jednoduché ovládání
dlouhá životnost
nízká hlučnost
vlastní regulační systém
xCC ovládání

Rozhodnete se, jaký
rozsah dodávky od nás
chcete dodat
• Odsouhlasíte rozpočet
• Podepíšete smlouvu

Montáží pro nás zakázka
nekončí
• Staráme se o Vás
• Jsme tu pro Vás i nadále
365 dní v roce

Novostavba
90–120 m2

Rodinný dům
100–200 m2

Velký rodinný dům
180–400 m2

obytná plocha

obytná plocha

obytná plocha

•

podlahové topení

podlahové topení

podlahové topení

možnost chlazení

radiátory

radiátory

5–8 kW

8–15 kW

15–30 kW

tepelná ztráta

NEJÚSPORNĚJŠÍ

tepelná ztráta

R32

NEJOBLÍBENĚJŠÍ

tepelná ztráta

KOTLÍKOVÁ DOTACE

NEJVÝKONNĚJŠÍ

CONVERT AW9/R32

CONVERT AW14

CONVERT AW19-3P

8,70 kW

14,7 kW

20,0 kW

topný výkon

topný výkon

NEJLEPŠÍ POMĚR VÝKON / CENA

topný výkon

Cena instalace tepelného čerpadla je 300 000–450 000 Kč, v závislos� na výkonu a rozsahu přípravných prací.

LET ZÁRUKA

A+++

Celou řadu jednotek naleznete na:

