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Het koudemiddeld R22 is een HCFK, waarbij de C staat voor Chloor.
Chloorhoudende middelen tasten de ozonlaag aan en worden daarom
wereldwijd uitgefaseerd. Dit is de rede dat het koudemiddel R22 al vanaf
2010 niet meer maagdelijk (nieuw) gebruikt mag worden.
En vanaf eind 2014 geldt een algeheel verbod op het gebruik van R22.

UW AIRCONDITIONER BEVAT
HET KOUDEMIDDEL R22?
• Wanneer uw (verouderde R22) airconditioner een koeltechnische storing
vertoont, dan wordt reparatie de komende tijd steeds moeilijker en na
2014 zelfs wettelijk onmogelijk.
• Het is dus belangrijk tijdig naar de vervangingsmogelijkheden te kijken.
In sommige gevallen kunnen de bestaande leidingen behouden worden.
Soms is het mogelijk om slechts delen te vervangen. In andere gevallen
is totale vernieuwing de beste optie. Dit alles hangt af van uw situatie.
• Onze adviseurs komen graag bij u langs voor een vrijblijvend advies.
Bel of mail gerust voor een afspraak

U WEET NIET OF UW AIRCONDITIONER
HET KOUDEMIDDEL R22 BEVAT?
Op de kenplaat van het buitendeel of in uw logboek staat vaak het
koudemiddel vermeld. Mocht u er niet uitkomen, bel ons dan gerust,
wij helpen u graag verder.
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Is uw airconditioning aan vernieuwing toe?
Dan is dit misschien het moment om daar eens naar te kijken. De techniek heeft namelijk
niet stilgestaan. Een airconditioner van tegenwoordig is fluiterstil, kan koelen, verwarmen
én ontvochtigen, heeft optioneel een ingebouwde luchtreiniger, is milieuvriendelijk en
energiezuinig. En de kosten? Die zouden nog wel eens flink mee kunnen vallen…

41,5% subsidie

Subsidie nog wel dit jaar
Bij het vervangen of ombouwen van een airconditioner met R22 kunt u
wellicht in aanmerking komen voor subsidie tot wel 41,5%. Dit geldt ook
voor nieuwe mogelijkheden als Airconditioning op zonne-energie!
Het is echter onduidelijk hoelang deze subsidie regeling nog blijft bestaan.

30% lager

Veel lagere energiekosten
Het energieverbruik ligt zo’n 30% lager bij de huidige generatie
airconditioners. Daarnaast is de CO2 uitstoot ook nog eens ruim
30% lager t.o.v. de verouderde systemen.

15% korting

Deze WAARDEBON

Engeltherm
Montfoort (Utr.)
0348 470 844
info@engeltherm.nl

En, wanneer u nu kiest voor een nieuw systeem, kunt u gebruik
maken van deze speciale WAARDEBON waarmee u 15% korting
krijgt op aanschaf van nieuwe apparatuur.
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