Offert: 3 233
Datum 2017-08-30

Offert
Hej
Tack för er förfrågan. Vi på Nordic Värmesystem levererar ett helhetskoncept
med flexibla, energisnåla och miljövänliga systemlösningar som klarar den
nuvarande energilagstiftningen om minskad energianvändning.
Översänder offert enligt information och diskussioner.
Offerten är ett förslag och kan lätt justeras till andra önskemål.
Kontakta gärna undertecknad för en genomgång av innehållet.
Med vänliga hälsningar

Nordic Värmesystem.

Märke: Exempel med Hybrid 500 med utedel
luft/vatten SW 75 samt tillval.

Er kontakt i Nordic Värmesystem AB
Peter Åberg
Nordic Värmesystem AB
Kyrkogatan 5a
SE-972 32 LULEÅ

Prisexempel

Telefon: 0920-223130
Telefax: 0920-200330
E-post: info@nordicvarmesystem.se
Org.nr: VAT SE556521618001
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INLEDNING
Vi har här nöjet att få offerera Nordic Värmesystem. Ett komplett värmesystem med
stor flexibilitet för nyproduktion eller utbyte av befintliga system.
Offerten är ett förslag och kan lätt förändras så att den passar för just ert behov och
önskemål.

SYSTEMLÖSNING
Nordic Hybrid 500 med värmepump
Nordic Hybrid är en intelligent systemtank med en värmepump luft/vatten som ger dig
en smart och flexibel systemlösning utöver det vanliga. Den har en mycket modern
styrning med touchpanel som optimerar driften av alla anslutna energikällor som
finns i systemet.
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Vattenmantlad kamin (option)
Med en vattenmantlad braskamin fördelar man värmen till hela huset och till
tappvarmvattnet, man får bättre komfort i huset och det ger dig möjlighet att elda
längre än med en vanlig kamin utan att det blir för varmt i det rummet som kaminen
står i. På så sätt har du möjlighet att påverka dina energikostnader till ett minimum
även under de kalla vintermånaderna.

Braskamin Caron Aqua med tillbehör. Skorsten ingår ej i offert nedan.
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Solfångare (option)
Solfångare ger dig värme och energi under stora delar av året (8-9 månader). Det är
en billig och miljövänlig värmekälla med lång livslängd och enkel installation. I
offerten ser vi vad som ingår i leveransen. Vi erbjuder olika typer av paket beroende
på typ av systemlösning. I offerten framgår exakt leveransinnehåll.

Solpaket Borö SRC 8 m2.
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PRISER
Beskrivning

Antal

Pris

Summa

1

68 000,00

68 000,00

Nordic Hybrid 500 inkl. Luft/vattenvp - SW75YAA

Nordic Hybrid med värmepump är ett komplett värmesystem med en integrerad
styrning och touch panel.
Tankvolym 500 liter, rektangulär, vitlackerad. Mått 695x760x1815 mm (bxdxh)
Vikt 172 kg. Reshöjd: 1900 mm
Inkl: För- och varmvattenslinga 25 meter, Solslinga 12 meter, Hetgasslinga 15
meter (för värmepump), 2 st elpatroner, Bivalent shuntpaket med shuntmotor
(monterad), Blandningsventil (monterad), 2 st diffusorer (förhindrar cirkulation i
tank), Inom- och utomhustermostat och en modern integrerad styrning med
touchpanel.
Grundvärme:
Nordic luft/vattenvärmepump Mitsubishi PUHZ-SW75YAA
Värmeeffekt vid -15: 6,98 kW
Värmepumpen kopplas mot hetgasslinga i tank ovan.
Tillval Nordic Hybrid 500 enligt nedan:
1
5 700,00
- Expansionskärl 50 liter
- Wilo Yonos-Pico 25/1-6-180
(Energiklass A = låg driftskostnad. Reglerar elekroniskt kapaciteten efter
anläggningens behov. Detta innebär minskad energiförbrukning och att
eventuella oljud i systemet minimeras)

5 700,00

Fraktkostnad hybridpaket

1

1 000,00

1 000,00

Tillval vattenmantlad kamin:
Braskamin Caron Aqua - täljsten vattenmantlad

1

38 700,00

38 700,00

Verkningsgrad 90%, Total effekt 10,5 kW, 7 kW mot vatten
Mått: hxbxd 114x71x56 cm, Vikt 341 kg
Installationspaket braskamin Caron/Nexus
1
5 800,00
I ovan paket ingår ESBE laddpaket med termisk ventil samt Digitaltermostat.
Styrning via två givare (kamin/tank). Termostat för infällnad. Utanpåliggande
dosa: Tillval.
Fraktkostnad kamin

5 800,00

1

1 000,00

1 000,00

Tillval vattenmantlad solfångare:
Solpaket Borö SRC 8 x 1,16 m2 med drivpaket, fästen (Hybrid)1

34 400,00

34 400,00

Fakta solfångare:
8 stycken solpaneler á 1,16 m2 (Borö SRC) inklusive drivpaket och takfästen
och glykol 20 liter. Hybridtanken sköter styrning av värmepump och solfångare.
Varvtalsstyrd pump i drivpaket ser till att delta T ligger på en bra nivå hela tiden.
Solfångarrör ingår ej i leveransen.
Fraktkostnad solfångare
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1

1 000,00

1 000,00

Netto

Moms

Brutto

124 480,00

31 120,00

155 600,00
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GENERELLA VILLKOR
Priser
Priserna är inklusive moms

Betalningsvillkor
30 dagar netto

Leveransvillkor
Fritt mottagaren

Leveransform
Schenker

Leveranstid
4-6 veckor från avrop

Installation
Ingen installation ingår i en eventuell order.

Vi hoppas att vår offert är enligt era förväntningar och ser fram emot er respons. Hör
av Er till oss om ni har frågor eller vill förändra något i offerten.

För Nordic Värmesystem AB

____________________

Peter Åberg
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