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krachtige 
prestaties
scherpe 
prijzen

Vraag onze actieprijzen op via verkoop.nl@groupe-atlantic.com



Type

SET 07 KPCA

SET 12 KPCA

SET 09 KPCA

UTY-TFSXF2

Vermogen verwarmen/koelen

2,04 / 2,0 kW

2,78 / 3,4 kW

2,41 / 2,5 kW

Wi! interface

Prijs

prijzen op aanvraag

prijzen op aanvraag

prijzen op aanvraag

prijzen op aanvraag

Type

SET 18 KLCA

SET 24 KLCA

Vermogen verwarmen/koelen

4,71 / 5,2 kW

7,56 / 7,1 kW

Prijs

prijzen op aanvraag

prijzen op aanvraag

Single Split - ECO Serie KP
  
Deze AircoHeaters met compact en strak design, bieden 
zowel een hoog comfort als hoge energieprestaties. Middels 
de (optionele) Wi!-interface kunnen de toestellen makkelijk 
op afstand worden bediend. Het koelmiddel R32 garandeert 
optimale prestaties met een lagere milieu-impact.

Single Split – ECO Serie KL
 
Deze compacte AircoHeaters met koelmiddel R32 
combineren eenvoud en gebruiksgemak met een laag 
energieverbruik. Door hun krachtige vermogen zijn deze 
Inverter toestellen ideaal voor grotere ruimtes.

groot
vermogen
scherp
geprijsd

Fujitsu hoog aan de wand AircoHeaters koelen of verwarmen 
op uiterst energiezuinige wijze iedere ruimte. Kies uit onze 
verschillende series en verschillende vermogens. 

slim 
geprijsd 
smalste 
binnenunit 
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Voor technische details verwijzen wij u naar onze documentatie, 
catalogi of neem contact op met onze verkoopafdeling via 0318 544 700. 

Met Fujitsu ervaar je de combinatie van wijsheid en creativiteit voor 
een optimaal binnenklimaat. Technologie en esthetiek in perfecte 
harmonie. Het zit in ons DNA. Wij weten hoe je met intelligente 
mogelijkheden het leven binnen gezonder en comfortabeler kan 
maken. Hoe je techniek en natuur met elkaar kan laten samenwerken. 
Hoe cool is dat? Onze producten behoren dan ook tot de beste ter 
wereld. En wij maken het nog beter. Maximaal comfort en uiterst 
betrouwbaar. Fluisterstil en extreem zuinig. Voor een gezonde leef-
omgeving. Want een gezond milieu vinden wij minstens zo belangrijk.
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Actie voorwaarden: Deze seizoensactie gaat in op 1 maart 2022 en is geldig tot en met 30 juni 2022 
zo lang de voorraad strekt (op=op). Bij een minimale orderwaarde van " 750 ,- ook in combinatie met 
andere Fujitsu producten. Prijzen zijn netto prijzen en exclusief BTW. Bestellingen kunnen niet worden 
geannuleerd en bestelde units kunnen niet worden geretourneerd. Op alle producten zijn onze algemene 
voorwaarden van toepassing. Zet- en drukfouten voorbehouden.

*
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Registreer je via de app of op www.multiselector.nl en maak kans op een van de drie gratis KP-aircosets!
Meedoen kan van 1 maart t/m 30 juni 2022.

Maak kans
op één van de
drie KP-aircosets!*

Eenvoudig airco-combinaties maken tussen binnen- 
en buitendelen. Zo ben je zeker van een airco-
combinatie die goed met elkaar samenwerkt én 
de juiste capaciteit levert. De Multi Split Selector 
is beschikbaar op de computer en smartphone. 
Bekijk de app op www.multiselector.nl Of download 
de ‘Fujitsu Multi Split Selector’ in de App Store of 
Google Play. 

Download nu de 
Multi Split Selector app! 

Google Play Appstore


