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Merkittäviä
säästöjä ja
miellyttävää
asumista
ympäri vuoden
Espoolainen Tarmo Suni on perheineen
asunut vuonna 1976 rakennetussa omakotitalossa toistakymmentä vuotta. Tiilivuoratussa, kaksikerroksisessa talossa on perheen ollut hyvä elää. Toinen täysi-ikäisistä
tyttäristä on muuttanut jo omilleen, mutta
yksi tytär, kaksi kissaa ja vanha uskollinen
koira asustavat vielä Sunin pariskunnan
kanssa kotona.
”Talossamme on suora sähkölämmitys.
Lisäksi yläkerrassamme on takka, joka on
lähinnä tunnelmaa luova tulipesä. Se ei
varsinaisesti pidä taloa lämpimänä. Alakerrassa meillä on leivinuuni, joka levittää
lämpöä ympärilleen jonkin verran, mutta
sekin lämpö tahtoo karata vain yläkertaan”,
kertoo Tarmo Suni talonsa energialähteistä.
Ilmalämpöpumpulla miellyttävä lämpö
ympäri vuoden ja selviä säästöjä
”Kaipasimme järkevää ja kustannustehokasta ratkaisua talomme lämmitykseen.
Talvella lämmityskustannukset ovat kirpaisseet ja kuumina kesäaikoina talossamme on ollut melko tukalat oltavat.
Päätös ilmalämpöpumpun hankinnasta
tuntui luontevalta vaihtoehdolta. Ilmalämpöpumppu suoran sähkölämmityksen
rinnalla on todistetusti viisas ja kustannuksia merkittävästi alentava investointi”,
toteaa Tarmo Suni.

Green ilmalämpöpumppu
luotettavalta jälleenmyyjältä
”Tutkin paljon eri vaihtoehtoja ja GREEn
ilmalämpöpumppu tuntui vaihtoehdoista
selvästi mutkattomimmalta. Siitä oli helposti saatavilla paljon hyviä testituloksia.
Löysin myös erinomaisen jälleenmyyjän,
joka antoi laitteelle selkeän hinnan asennettuna. Lisätarpeistakin sain tarjouksen samana päivänä. Jälleenmyyjällä oli
myös omat asentajat ja tuntui järkevältä
ottaa koko paketti samasta paikasta. Jos
jälkeenpäin tulee kysyttävää tai huollon
tarvetta, saan kaiken palvelun yhdellä puhelinsoitolla”, kiittelee tyytyväinen isäntä.
GREEn lämpöpumpussa on myös kaukosäädin, joka on helppo sijoittaa esim. huoneen viileimpään nurkkaan. Näin lämpö
säätyy tasaisesti asukkaan toiveiden mukaisesti. Se on hyvä lisäominaisuus, joka
sopii mainiosti vanhaan taloon, jossa on
paljon pieniä huoneita. Asumisen mukavuus lisääntyy ja selvä rahan säästö on
aina tervetullutta.
Myös jälleenmyyjä hehkuttaa tyytyväisyyttä. “GREEn laitteiden nopea ja vaivaton
asennus on lisännyt meillä myyntiä, toteaa
huoltopäällikkö Markku Nikkola Innoair
Oy:stä. “Sesonki jatkuu tästä kiivaana aina
helmikuun paukkupakkasille asti.”

GREEn ilmalämpöpumppu
Hansol 35-A takaa miellyttävän lämmön Sunin perheen
kotiin ympäri vuoden.

GREEn ilmalämpöpumppuja tuo maahan
Scanoffice Groupiin kuuluva Scanvarm Oy Ab.
Etsi lähin jälleenmyyjä ja pyydä tarjous:
www.scanvarm.fi
info@scanvarm.fi

