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Vi bjuder på kaffe & kaka

   Se över 
din energi-
  användning
– spara pengar och miljö!

Energikampanj!

BYT TILL MODERN TEKNIK OCH SPARA UPP TILL 22.000 KR/ÅR!

Bakom varje värmepumpslösning från Thermia står vi som certifierad 
återförsäljare och tar helhetsansvar för din investering, från installation  
till support och garanti. Vi vägleder dig till största möjliga besparing  
och ett skönare inomhusklimat.

Med Thermia Trygg i ryggen är du garanterad en  
investering som lönar sig dag för dag, år för år.  
Välkommen in så berättar vi mer. Hos oss kan  
du även hämta ett kostnadsfritt exemplar av  
Stora Värmepumpsboken, perfekt läsning när  
du vill börja se över dina uppvärmningskostnader.

www.thermia.se

VÅRT ANSVAR TAR INTE SLUT  
NÄR JOBBET ÄR GJORT
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Det sker något magiskt när du inser att du nästan är 
på väg att trotsa fysikens lagar. Du tillsätter energi 
och förväntar dig en viss mängd tillbaka, men plötsligt 
sker det oväntade.

Vår toppmodell, Diplomat Optimum G2, beter sig 
exakt så. När andra värmepumpar producerar en 

Tänk om jorden inte
kretsade runt solen

Välj bland 7 Svanen märkta Contura 
kaminer och spara upp till 4000:-.

Contura 550:3 
Ord. pris 18.500:-
Exkl. tillval

NU 
15.900:-
Med valfri topp

Prisexempel:
Contura 585:3 
Ord. pris 19.500:-

NU 
16.900:-
Med valfri topp

Prisexempel:

Alla kampanjmodeller hittar 
Du på www.contura.se

Spara upp till 4000:-
Gäller t o m 

16 oktober 2010

STRÅLANDE 
tider för dig som vill spara 

NYHET!
Keddy K800

Nu med automatiskt spjäll!
INTRODUKTIONSPRIS

17.900:-

MÅNGA FLER 
ERBJUDANDEN 

I BUTIKEN

NU 
16.900:-

Ord. pris 18.900:-

Jøtul F 373

Utnyttja ROT-avdraget! 
Betala halva installationskostnaden


