
U hoeft niet langer te zoeken naar betaalbare airconditioning. Bij Hubo ‘s-Gravenpolder vind u topkwaliteit 
airco’s tegen scherpe prijzen. De split-unit airco is veruit favoriet vanwege de volgende voordelen:
- zeer efficiënt, gering energieverbruik tegen hoge capaciteit koelen of verwarmen
- Geruisloos t.o.v. mobiele airco’s dus geschikt voor de slaapkamer
- Mogelijkheid tot zuinig verwarmen, SRK35ZSS trekt bijv. 1000 Watt stroom en geeft 4000 Watt warmte
- Grote ruimtes tot 200 m3 te koelen, bijv. een hele bovenverdieping met één airco
- Programmeerbaar voor een week met afstandsbediening
- Nagenoeg onderhoudsvrij
- Uitgebreide garantie
Wij komen vrijblijvend bij u thuis voor een gratis advies op maat. Uit voorraad lever-
baar en vaak binnen twee weken geïnstalleerd.

Aanbiedingen Airconditioning split-units
Model    Ruimte indicatie Prijsindicatie incl. montage*
Mitsubishi SRK25ZSS  100 m3  € 1499,00
TCL 3,5 kW inverter  125 m3  € 1299,00
Mitsubishi SRK35ZSS  125 m3  € 1599,00
Mitsubishi SRK50ZSS  160 m3  € 2149,00
De Mitsubishi is onze topper! Echt zeer stil, luxe uitgevoerd en 5 jaar volledige 
garantie. TCL is het voordelige instapmodel van prima kwaliteit.
 Alle modellen zijn inverters, dus stil en zuinig in gebruik.
* standaard montage, leidingen tot 4 mtr. Grotere lengtes meerprijs.
Meerprijzen:
Leidingen langer dan 4 meter bij 2,5 en 3,5 kW model € 25,00/mtr
Leidingen langer dan 4 meter bij 5,0 kW model  € 30,00/mtr
Leidinggoot 70x55mm L 200 cm wit Climaplus  € 12,50
Bochten, verbinders t.b.v. Climaplus    € 5,00
Leidinggoot 70x65mm L 200 cm RAL9002 AirDuct zwaar € 28,50
Bochten, verbinders t.b.v. AirDuct zwaar   € 10,00
Muursteun voor 2,5 en 3,5 kW    € 49,95
Muursteun voor 5 kW      € 95,00
Massief kunststof balk voor op plat dak, set 2 st.  € 27,95
Massief rubber montageblok Brooklyn600 voor EPDM 2st € 52,00
Boren door betonmuren en ander extra werk, zoals aanleg 
stroomvoorziening, prijs in overleg.
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