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Säästöä ja varmuutta
ilma-vesilämpöpumpulla.

Sopiva
ratkaisu
kotiin kuin
kotiin.

”Jäspi-laitteet suunnitellaan
ja valmistetaan Suomessa.
Meiltä saat myös tarvittaessa
asiantuntija-apua”, kertovat
jäspiläiset Mikko Rauhala (oik.)
ja John Myrberg.
Lämpö Nurmen ja
Kaukoran yhteistyö on
toiminut jo vuosia.
Kuvassa Mikko Nurmi
sekä suunnittelunsinööri
Jani Fältberg.

Kokenut kot
ima
kotien lämmit inen
täjä

KULUTTAJAKAMPANJASTA TEHOA MYYNTIIN
Tänä syksynä markkinoimme lämmitysvaihtoehtojamme kuluttajille mm. omalla kampanjasivustolla ja Facebookissa. Kontaktien – ja tietysti
myynnin – kasvattamiseksi järjestämme kilpailun,
jossa palkintona on 300 euron lahjakortti Finnairille.

Ajat muuttuvat – Jäspi säilyy
Jäspi on toimittanut lämpöä suomalaisiin koteihin jo yli 60 vuotta.

Muista somettaa ahkerasti!
Tykkää ja jaa Jäspin päivityksiä ja
muuta sisältöä omissa kanavissasi
– siitä on selkeää hyötyä asiakastyössäsi.

Tiesitkö, että
kun ilma-ves
ilämpöpump
asennetaan
pu
vanhan öljy
kattilan
rinnalle sää
stöä syntyy
jopa 1 000
€/vuosi?
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HELLEKESIÄ JA
KIREITÄ PAKKASTALVIA
– ilma-vesilämpöpumppu
tasaa ilmaston
		

Jäspin lämmitysratkaisuissa
on mistä valita
– puolita kulut, lisää tehoa,
uudista kokonaan!
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Omakotitalon lämmitysjärjestelmää valittaessa ei ole yhtä oikeaa vaihtoehtoa.
Jäspin kattavasta ilma-vesilämpöpumppumallistosta löytyy sopivin ja kustannustehokkain ratkaisu niin uudis- kuin saneerauskohteisiinkin. Suomessa suunniteltujen
laitteiden laadukkaat komponentit ovat helppoja ja huolettomia käyttää.
Kaikkiin malleihin on saatavilla asumismukavuutta lisäävä
jäähdytysmahdollisuus.
Alle olemme koostaneet eri lämmitysvaihtoehtoja työsi helpottamiseksi.
Meihin voit tietysti aina myös ottaa yhteyttä.

Varsinkin loppukesän helteet ovat näkyneet
piikkinä jäähdyttävien lämpöpumppujen myynnissä”,
suunnitteluinsinööri Jani Fältberg Kaukoralta toteaa.
Ääriolosuhteet ovat kasvamassa Suomessa: lopputalvi
oli etelässäkin hyytävän kylmä ja kulunut kesä ennätystukala. Jäspi
tarjoaa kokonaisvaltaisen paketin asunnon lämmitykseen sekä jäähdyttämiseen.
– Meiltä löytyy useampia
Kaukoran suunnittelumalleja kaikenlaisiin tarpeisiin
insinööri Jani Fältberg:
ja hintaluokkiin. Ilma-vesilämpöpumpputarjonnastamme
kaikki järjestelmät mahdollistavat jäähdytyksen, ja ne
ovat asennettavissa vanhan
järjestelmän tueksi. Perusperiaate on simppeli, eli lämpöpumpputoiminto käännetään
tilanteen mukaan toisinpäin:
lämpö otetaan sisältä ja siirretään ulos.
Säästön lisäksi ilma-vesilämpöpumppu tuo varmuutta talon
lämmitykseen. Jäähdytyssovelluksien asennuksessa ammattiapu
on välttämätöntä, sillä lopputuloksen pitää olla höyrytiivis.
– Lämpöpumpputekniikalla säästää energialaskusta helposti
puolet. Hyvin mitoitetulla järjestelmällä voi energian kulutus
pudota jopa kolmannekseen. Ammattitaitoisesti asennettuna
jäähdytyksen sisäyksikkö on varmatoiminen ja modernin
eleetön. Se on asennettavissa joko seinälle tai vaikka
kattorakenteisiin upotettuna.

”Lämpöpumpputekniikalla säästää
energialaskusta
helposti puolet.”

• Katso lisää: jaspi.fi/lampopumppulammitys

A

PUOLITA ÖLJYLASKUSI

Yksinkertainen ratkaisu on usein paras.

Saneerauskohteisiin Jäspillä on
tarjota ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, joka parhaimmillaan puolittaa
asiakkaan öljylaskun. Järjestelmä on
simppeli ja asennettavissa olemassa
olevan järjestelmän rinnalle. Basic
SPLIT -järjestelmä sopii öljykattilan,

B

sähkökattilan tai energiavaraajan yhteyteen. Ilma-vesilämpöpumppujen etuna on
edukkuus, sillä sen asennuskustannukset jäävät huomattavasti maalämpöpumppua
pienemmiksi.

• Ympäristöystävällistä huippuluokan
kotimaista tekniikkaa.
• Tuntuvia säästöjä energialaskuun.

LISÄÄ SÄÄSTÖÄ SÄHKÖN RINNALLE
Edullinen ja miellyttävä järjestelmä on helppo käyttää.

Ilmasta lämmön ottava Jäspin Basic
Mono -järjestelmä on erinomainen
lisä sähkölämmityskattilan rinnalle.
Säästöä voi kertyä jopa 50 prosenttia asiakkaan sähkölaskusta.
Jäähdytyskin onnistuu lisvarustepaketin avulla.

C

Jäspi Basic
Split 8 kW
5360177

Ilma-vesilämpöpumppujärjestelmä, joka pienentää
energiamäärää ja päivittää
lämmitysjärjestelmän
nykyaikaan.

Jäspi Basic
Mono 8 kW
5360166

Käyttövesi ja talo lämpimäksi yhdellä järjestelmällä.
olemassa oleviin lämpöpattereihin tai lattialämmitykseen.
Huippuluokan asennusystävällistä tekniikkaa
eri kokoisiin omakotitaloihin.

Rekisteröidy Jämptiin osoitteessa
jäspi.fi, niin tarjoamme
pullakahvit Ärrällä sekä
hyödyllistä tietoa
talonlämmityksen
eri vaihtoehdoista!
Jäspit ja Jämät valmistaa
Kaukora Oy Raisiossa
– ollaan yhteydessä!
Meidät tavoittaa
puhelimitse numerosta
02 4374 600 arkisin klo 8–16.
Sähköpostimme ovat mallia
etunimi.sukunimi@kaukora.fi.

UUDISTA TALOSI LÄMMITYS

Jäspin Tehowatti Air Split on ilmavesilämpöpumppu, joka lämmittää
sekä talon että käyttöveden säästäen
samalla tuntuvasti energiankulutuksessa. Se on kustannustehokas
ratkaisu lämmitysjärjestelmäksi niin
uudis- kuin saneeraustaloonkin öljylämmityksen tilalle. Järjestelmä on
mahdollista liittää kiinteistön

Rekisteröidy
Jämpti-intraan

Jäspi
Tehowatti
Air Split
5058548

