
Van Dam Technisch Beheer bv

Installatieservice

Bezoekadres

Fahrenheitstraat 2, 7461 JA  Rijssen

Mitsubishi 2,0 kW (single split). Van € 2.230,- voor € 1.999,-*
* Model bouwjaar 2021, zolang de voorraad strekt.

Vermogen : 2,0 kW

Koelcapaciteit : 2,0 kW

Verwarmingscapaciteit : 2,7 kW

Geschikt voor : verwarmen en koelen

Geschikt voor ruimte : tot +/- 70 m3

Afmeting binnenunit (BxDxH) : 870x230x290

Afmeting buitenunit (BxDxH) : 842x290x542 

Bovengenoemde airco inclusief montage en BTW kunnen wij u aanbieden voor: 1.999,00€       

Bijkomende kosten / opties:

Goot / koelleiding / bekabeling (€ 75,00 per meter extra) -€               

Aparte groep (20 meter bekabeling met extra groep van buitenunit naar meterkast in opbouw) 520,00€         

Condenspomp (indien omhoog moet worden gepompt) 275,00€         

WIFI-print (bediening op afstand middels app) 210,00€         

Totaalprijs voor uw airco inclusief BTW: € 

De levering en montage omvatten:
* Het leveren en monteren van de binnen- en buitenunit.

* De buitenunit wordt op kunststof balkjes (plat dak) of middels een wand console (muurmontage) geplaatst.

* Het leveren en monteren van de koelleidingen met de kabels tussen de binnen- en buitenunit.

* Het leveren en monteren van de condensafvoer (4 meter).

* Het elektrisch aansluiten van de binnen- en buitenunit.

* Het leveren en monteren van één dak- of muurdoorvoer.

Voorwaarden:

* Er is een geaard stroompunt aanwezig binnen één meter vanaf de buitenunit.

* De binnen- en buitenunit kunnen geplaatst worden zonder klim- of hijsmaterieel.

* De binnen- en buitenunit moeten eenvoudig toegankelijk zijn.

* Een maximale afstand tussen binnen- en buitenunit van 2 meter (lengte leidingen en kabels 3 meter).

* Een condenswaterafvoer met flexibele pijp (exclusief condenspomp, indien omhoog moet worden gepompt).

* Bouwkundige afwerking is uitgesloten.

* De installatie geschiedt volgens milieuvoorschriften (F-Gassen verordening).

* Een maximale afstand tussen buitenunit en meterkast van 20 meter, indien er een aparte groep gemaakt dient te worden.

* Voldoende ruimte in meterkast voor 1 stuks automaat, indien er een meterkast uitbreiding gemaakt dient te worden.

* Prijzen zijn inclusief 21% BTW (montage en materiaal)

* Prijs is exclusief het bewerken van asbesthoudende materialen.

* Deze offerte is geldig tot 30-09-2022.

* Op deze offerte zijn de Algemene Voorwaarden voor Installatiewerk Consumenten (AVIC) van toepassing, 

   een exemplaar hiervan is beschikbaar op onze website www.vandamgroep.com.

Voor akkoord:

Naam: Mailadres: 

Adres: Datum:

Postcode / Plaats: Handtekening:

Telefoonnummer:

Uw persoonlijke Mitsubishi aanbieding
Met een Mitsubishi Heavy Industries airconditioner wandmodel 

SRK20ZS-W creëert u het hele jaar door een perfect binnenklimaat.  Met 

de standaard inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel de 

ruimte koelen, verwarmen, filteren en ontvochtigen. Uw airconditioner is 

dus het hele jaar door een echte klimaatregelaar.

De Mitsubishi Heavy Industries wandunits zijn bovendien standaard 

uitgerust met de beste filtertechnieken. Nare luchtjes, sigarettenrook, 

pollen en stof worden gefilterd. 

Gaat u voor A-kwaliteit, strak design en de meest uitgebreide 

functionaliteit, dan kiest u voor dit merk en type airconditioning.
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