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Offert
Hej
Systemexempel.
Vi på Nordic Värmesystem har lång erfarenhet av att bygga flexibla och
energismarta system. Men vi har även väldigt god kunskap om hur vi får andra
nya och begagnade system till att bli flexibla.
Vi samarbetar enbart med etablerade leverantörer Se offerten som ett förslag
där vi bör ha en genomgång för att se vårt förslag är enligt era önskemål.

Med vänliga hälsningar

Peter Åberg
Nordic Värmesystem.
.

Märke: NMF 300 med Maja 12 - Deco
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INLEDNING
Offerten avser ett mindre system för att göra ert befintliga system flexibelt. Ger en
lägre driftskostnad, mer tappvarmvatten och vid nödströmanläggning kan ni hålla
igång både värme och tappvarmvatten vid strömavbrott.

SYSTEMLÖSNING
Nordic Multiflex
Nordic Multiflex är en dockningstank med en egen styrning som passar till alla
vattenburna värmesystem som t.ex. bergvärmepump, frånluftsvärmepump,
fjärrvärme osv. Den är enkelt att installera när ni vill komplettera med andra
värmekällor som t ex. solfångare eller en vattenmantlad braskamin.
När energi laddas från kamin eller solfångare nyttjas den energin i första hand till
både värmesystemet och tappvarmvatten.
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Vattenmantlad kamin Nordic Kamina Maja Deco
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.
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Solfångare (option) Ej solslinga i denna tank
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.

Plana solfångare om solen skall vara ett
komplement till system med grundvärme och du
vill ha energi på sommarhalvåret eller om du har
en pool.
Vakum solfångare som ger mer energi vår och
höst men mindre på sommaren. Ett bra alternativ
om du bara eldar med ved och inte har någon
grundvärme i systemet.
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PRISER
Beskrivning

Antal

Pris

Summa

Dockningstank Tida 300 inkl. Nordic Multiflex
1
22 000,00
Energin i dockningstanken överförs till värmesystem via Nordic Multiflex.
Ordinarie värmekälla stannar. Varmvattenslinga 20 meter ger extra tillskott till
varmvattenberedning.

22 000,00

Dockningstank 300 liter toppansluten. Mått: 600x600, höjd 1520 mm.
Vitlackerad
- Varmvattenslinga 20 meter (rostfri - förvärmning)
- Shuntpaket
- 2 st termometrar samt avtappningskran
- Expansionskärl 35 liter.
- Shuntstyrning ESBE CRC 111 (Nordic Multiflex)
Nordic Kamina Maja 12 - Rak front - Deco
1
28 000,00
Vattenmantlad inbyggnadskamin på 8 kW varav 6 kW mot vatten.
Vikt:110 kg. Inbyggd kylslinga i kamin.

28 000,00

Modell DECO innehåller eldfast tegel och dekorativt glas.
Isoleringspaket inbyggnadskamin
1
2 400,00
Installationspaket vattenmantlad kamin
1
6 400,00
I ovan paket ingår: Laddgrupp med termisk ventil, digital termostat med 2 givare
som styr start/stopp av pump. Termostat för infällnad. Utanpåliggande dosa:
Tillval.

2 400,00

Nödströmsanläggning 300 W (Relek) Komplett nödströmspaket: modifierad sinusvåg: 300 W

5 400,00

1

5 400,00

6 400,00

Batteri ingår inte i leveransen. Möjliggör drift av båda kamin och värmesystem
vid eldning. Vid eldning i kamin får ni ut värme i hela huset samt
tappvarmvatten (vid kommunalt vatten).
Fraktkostnad värme
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5 000,00

5 000,00

Netto

Moms

Brutto

55 360,00

13 840,00

69 200,00
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GENERELLA VILLKOR
Priser
Priserna är inklusive moms

Betalningsvillkor
10 dagar netto

Leveransvillkor
Fritt mottagaren

Leveransform
Schenker

Leveranstid

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 / Rennit

____________________

Peter Åberg

Nordic Värmesystem AB

-6-

www.nordicvarmesytem.se

