ER DET TID
TIL AT SKIFTE
OLIEFYRET?

- Vi hjælper dig med en billigere varmeregning

F2120 Luft/vand varmepumpe

Stor effektivitet selv ved
lave udetemperaturer
En luft/vand varmepumpe er både et billigt og
miljørigtigt alternativ til dit nuværende oliefyr.
Du opvarmer både din bolig og dit brugsvand
med den varmeenergi, der allerede er i luften
hele året. Endda selvom det er helt ned til -25° C
udenfor. Vølunds F2120 varmepumpe er designet
til det nordiske klima og sætter helt nye standarder for energieffektiviteten – og så kan det
nemt tilsluttes dit eksisterende varmesystem.

Spar op til 50 % på varmeregningen
Luft/vand varmepumpen er så effektiv, at den
producerer langt mere energi, end den bruger.
Derfor kan du spare helt op til 50 % på varmeregningen sammenlignet med et oliefyr.
Vi dimensionerer anlægget, installerer og
servicerer, så du er garanteret en driftssikker
varmeløsning året rundt.

A+++
Energi

•
•
•
•
•
•

Meget høj virkningsgrad og lavt energiforbrug
Velegnet til eksisterende varmesystemer
Bedre indeklima
Meget lydsvag
Designet til det nordiske klima
Miljørigtig varmeløsning

Pellux 100 pillefyr

Miljørigtig og billig
varme uden besvær
Når oliefyret står foran en udskiftning, kan et
Vølund pillefyr give dig helt op til 60 % besparelse på varmeregningen. Pillefyret varmer med
en effektivitet på 93 %, så du både får en
miljørigtig og billig varmeløsning, og har du
et almindeligt parcelhus, kan det betyde en
besparelse på ca. 12.000 kr. om året i forhold
til oliefyret*.

Brugervenlig og selvrensende
Pellux 100 kræver kun en minimal indsats. Fyret
er nemt at betjene for alle. Det er selvrensende,
så du skal blot påfylde træpiller, og det kræver
stort set ingen vedligehold. Samtidig er der
mulighed for at tilkøbe betjening via internettet
eller en app på telefonen. På den måde er du
altid sikret behagelig varme og varmt brugsvand
i din bolig. Vi står selvfølgelig for alt – lige fra
korrekt dimensionering til efterfølgende service,
så du er garanteret en driftssikker løsning.

A+
Energi & miljø
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•
•
•
•
•

Lugtfri
Energi- og miljømærke A
100 % selvrensende
Meget høj virkningsgrad på 93 %
Nem at rense for aske
Meget stor besparelse i forhold til oliefyr

* Besparelsen er ved installation i et 130 m2 parcelhus,
der bruger 2.400 L olie om året.

LAD OS KLARE
FINANSIERINGEN
TIL EN MEGET
ATTRAKTIV RENTE
Som din VVS-installatør samarbejder vi med Resurs Bank.
Derfor kan du få finansiering til at skifte dit oliefyr ud med en
mere økonomisk og energieffektiv varmekilde. Spørg os om
et gratis finansieringstilsagn og få hjælp til låneansøgningen.
Lån op til 60.000 kr. i 5 år – helt uden renter**
• Ingen renter i 5 år
• Du skal ikke stille sikkerhed
• Du kan altid indfri lånet før tid
– uden meromkostninger
Lån op til 350.000 kr. til kun 3,9 % i rente***
• Den årlige nominelle rente er kun 3,9 %
• Op til 15 års løbetid
• Du skal ikke stille sikkerhed
• Du kan altid indfri lånet før tid
– uden meromkostninger.

** ÅOP 4,2 %. Variabel debitorrente 0 %.
*** ÅOP 5,3 %. Variabel debitorrente 3,9 %. Såfremt lånet påtages en
anden dag end d. 1. i en måned eller såfremt renten ændres efter
beregningens foretagelse, kan tallene afvige i mindre grad fra de
tilsvarende tal på låneaftalen.
.

FÅ EN SNAK
OM DEN RIGTIGE
VARMELØSNING
Når du samarbejder med os, får du en løsning, der tager
udgangspunkt i dit specifikke behov. På den måde finder
vi den løsning, der passer bedst til dig og giver dig den
mest energieffektive afløser til dit gamle oliefyr.
Vi har stor erfaring i at skifte gamle oliefyr til nye varmeløsninger og tager hånd om hele forløbet fra rådgivning
til dimensionering, installering og introduktion af din nye
varmeløsning – og selvfølgelig efterfølgende servicering.
Det er ikke lige meget, hvem du vælger, når du beslutter
dig for en varmepumpe. Korrekt dimensionering og montering har langt større betydning for dit energiforbrug
end selve produktets energimærke. Vi er uddannede
i Vølunds varmepumper og har stor erfaring og rutine i
korrekt dimensionering og montering. Det er din garanti
for en skræddersyet løsning med optimal driftsøkonomi.
Overvejer du at udskifte dit oliefyr, er vi klar til en
uforpligtende dialog om, hvordan vi sammen finder
den bedste varmeløsning til dig.

volundvt.dk

