
DESIGNMODELLEN TOSHIBA SIGNATUR

Sett din Signatur på rommet – velg fra en hel palett av 

lekre farger! Like stilig og fleksibel som den er kraftig og 

e�ektiv. Med høyeste energimerking og 4000 W avgitt 

e�ekt ved -15 °C, sørger den for å holde deg varm 

gjennom vinteren.

SIGNATUR 25

SIGNATUR 35

TOPPMODELLEN TOSHIBA DAISEIKAI 9 S

Daiseikai 9 S er den kraftigste pumpen i sin klasse! Den 

er rå på strømsparing, og selv med en større kompressor 

er pumpen meget stillegående. 9 S er fabrikktestet ned  

til -30 °C, ligger i høyeste energiklasse A+++ og har  

suveren ytelse.

DAISEIKAI 9 S 25

DAISEIKAI 9 S 35

FOLKEFAVORITTEN TOSHIBA POLAR

Nå også tilgjengelig i matt sort med integrert WiFi. 

Polar utmerker seg med høy ytelse og diskre design.

Den har energiklasse A+++ og årsvarmefaktor (SCOP) 

på 5,1. Smarte funksjoner sørger for strømsparing  

hele året.  

POLAR 25

POLAR 35

POLAR Sort  25

POLAR Sort  35

PRISLISTE 2022
TOSHIBA LUFT-LUFT-VARMEPUMPER
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AIRCONDITION TOSHIBA SEIYA AC

Seiya AC er utviklet for stillegående og e�ektiv kjøling.  

Energiklasse for kjøling er A++. God e�ekt kombinert 

med lav pris gjør Seiya AC til et smart valg for komfort -

kjøling.

SEIYA AC 25

Se toshibavarmepumper.no

Vi tar forbehold om trykkfeil og endringer.

TO INNEDELER TOSHIBA MULTISPLITT

Toshiba Multisplitt er en løsning der flere innedeler er 

koblet til én kraftig utedel. De passer godt til hus med 

oppholdsrom over flere plan. De ulike innedelene har 

forskjellig design, luftfordeling og funksjoner.

MULTISPLITT SEIYA X2

MULTISPLITT POLAR X2

MULTISPLITT SIGNATUR X2

MULTISPLITT DAISEIKAI 9 X2

MULTISPLITT GULVMODELL X2

LAVT PÅ VEGGEN TOSHIBA GULVMODELL

Fabrikktestet ned til -30 °C. En svært stillegående og  

energie�ektiv gulvmodell med energiklasse A++.  

Perfekt for deg som ønsker både høy ytelse og diskre 

plassering. 

GULVMODELL 25

GULVMODELL 35

BUDSJETTMODELLEN  TOSHIBA SEIYA NORDIC

Seiya Nordic er vår rimeligste løsning for boliger med 

lavt til middels varmebehov. Et smart valg, full av gode 

egenskaper plukket fra Toshibas egne toppmodeller. 

Fabrikktestet ned til -25 °C .  

SEIYA NORDIC 25

SEIYA NORDIC 35
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NYHET!


