
Kylaggregat för kommersiellt bruk

GREE Fresh Wind är en luftvärmepump där inomhusdelen är 
en sk. tornmodell som står direkt på golvet. Fresh Wind är 
värmepumpen som både kyler och värmer där behovet är 
stort.

Värmepumpens stora värme- och kylkapacitet gör att den 
lämpar sig utmärkt till kontor, restauranger, butiker och andra 
större utrymmen. Tack vare att inomhusdelen står fritt på 
golvet blir installationen väldigt snabb och enkel.

GREE Fresh Wind tornmodell finns i storleken
 12 kW kyla och 13,6 kW värme.

GREE som är världens största värmepumpstillverkare har ut-
vecklat den unika inverterteknologin som ger maximal ener-
gieffektivitet och driftssäkerhet i flera år.
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ScanMont AB agerar som distributör för GREE Electric 
Appliances Inc:s produkter i Sverige. ScanMont AB tillhör Scanoffice Group 
som är Nordens största koncern för import av värmepumpar. Finländska 
Scanoffice Group etablerades 1984 och har en årsomsättning på
ver 300 miljoner sek. Till Scanoffice Group tillhör förutom Scanmont AB 
även Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy (Finland). 

Koncernens logistikcenter i Espoo har cirka 4 500 aggregat i lager
för att säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som blev 
färdigt 2017.

  ScanMont AB garanterar en funktionerande eftermarknadsföring, detta betyder reservdels tillgänglighet samt 
  service tillgänglighet i 10 år till alla sina produkter.
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Tilläggutrustning VCC-20SKondensvattenpump


