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De ideale airco voor jouw woning? Onze verschillende modellen  zijn 

inzetbaar voor koeling, bijverwarming of als volwaardige verwarming j-

dens de koude wintermaanden. Wij geven graag advies over het toestel 

dat het best past bij jouw wensen.
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De eenvoudige plaatsing van een monoblock airco zorgt voor installa e-

kosten die gevoelig lager liggen dan bij een split aircosysteem. Ten 

opzichte van een mobiele airco bieden de Life Comfort airco units dan 

weer een veel beter rendement. Door hun energie-efficiënte werking 

wordt elke Kilowa  elektriciteit maximaal omgezet in koelend of verwar-

mend vermogen. 
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Een monoblock airco is een vaste airco zonder buitenunit. Dat betekent 

dat er slechts één toestel binnenshuis wordt geïnstalleerd. Aan de buiten-

kant zie je enkel twee kleine luchtroosters voor de aan- en afvoer van 

lucht. Het gevolg is een eenvoudige installa e en een sub ele plaatsing 

die je gevel niet ontsiert.
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Vragen over airconditioning? Wil jij weten voor welk 

budget je een all-in-one airco kan laten installeren? 

Contacteer ons voor meer informatie of een vrijblijvende 

prijsofferte op maat.
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Verwarm of verkoel naar wens in 

één klik met de meegeleverde 

afstandsbediening.
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De ideale temperatuur én een 

gezond en zuurstofrijk binnen-

klimaat dankzij geïntegreerde 

ven la e.
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Met één toestel zorg je in de 

zomer voor verkoeling en in de 

winter voor verwarming. 

Handig én budgetvriendelijk.
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Door z’n s lle werking koelt of 

verwarmt  een Life Comfort 

airco unit je kamer zonder de 

sfeer te verstoren. 
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Heel het jaar door de ideale temperatuur in 
huis? Met een compacte, stille en subtiele 
Life Comfort airco unit kan je zuinig koelen, 
verwarmen en ventileren in alle seizoenen.


