
 

Het clevere cool-in-one aircoconcept
voor thuis, in de winkel en op kantoor

HAPPY FRESH IS HERE



Verjaag de hitte. Kies voor koel. NUKOEL.
De airconditioners van NUKOEL maken het Nederlandse 
binnenklimaat cooler. Thuis, op kantoor en in de winkel. Met 
hoogwaardige split- en multi split aircoconcepten die je van ons 
huurt tegen een vast bedrag per maand, of koopt. Topservice. 
Inclusief alles, zonder verborgen kosten. Wat wij cool-in-one 
noemen. De clevere aircostandaard voor wonen en werken. 
 

Airco-oplossingen voor  
iedereen bereikbaar maken 
Wij geloven dat een aangenaam binnenklimaat in woningen 
en kantoorgebouwen essentieel is voor het ervaren van 
werkplezier, je gezondheid en het leveren van goede prestaties. 
Met onze unieke airco-oplossingen willen we ondernemende 
mensen stimuleren hun huidige klimaathuishouding in één keer 
te hernieuwen. Toekomstbestendig, duurzaam en bereikbaar. 
Dat helpen realiseren is ons ideaal. 

 
 

Bij NUKOEL geloven we in de kracht van balans. Thuis en 
op het werk. Zonder stress. Juist in de zomer, zeker nu de 
klimaatomstandigheden veranderen. Alleen een gezonde, 
uitnodigende leef- en werkomgeving biedt mensen het 
gewenste comfort. Dat garanderen is wat ons drijft, daar ligt 
de kracht van onze dienstverlening. Clever, hoogwaardig en 
vernieuwend. 

Missie 
 NuKoel gebruikt best-of-class koeltechniek om duurzaam 
een ideaal woon- en werkklimaat te realiseren. In woningen, 
kantoren en winkels. Voor particulieren en ondernemers. 

Visie 
 Verbetering van het binnenklimaat in woningen, kantoren en 
winkels draagt bij de kwaliteit van wonen en werken. Vanuit die 
positieve gedachte creëren we cool-in-one aircoconcepten. 

De NUKOEL-thuisairco van Linda  
 
Linda Warmerdam is online marketingmanager. Thuisonderneemster, 
verzorgster van Puk de hond en moeder van David, de huisdreumes van zes. 
Twee dagen per week werkt ze thuis , in opdracht van een internationaal 
concern in voedingsmiddelen. Aan de keukentafel, op de bank, op het balkon. 
David naar de basisschool, zij op volle kracht aan de marketing. Behalve als het 
boven de 25 graden is. Dan wordt haar etage een stoomoven en verandert haar 
doorgaans kalme karakter. 
 
‘Een Nederlandse collega attendeerde me op het gemak van een airco in je woning. 
Ideaal als je wonen en werken combineert. Via via kwam ik bij NUKOEL, gewoon 
door te Googelen. Ik vind hun cool-in-one concept erg goed bij deze tijd passen. 
Je huurt vijf jaar lang een professionele split airco en betaalt per maand. Dus geen 
hoge investeringskosten, maar elke maand een overzichtelijk bedrag. Ik hoef dat 
apparaat verder ook niet te onderhouden. Dat doen zij. Erg handig.’

Interesse in een NUKOEL-thuisairco? 
Bel 085-0511858 of kijk op onze website nukoel.nl.

Heet? Hou je hoofd koel. Blijf 
nadenken. Blijf doen. Thuis, op 
kantoor, in de winkel. Verjaag 
de hitte. Kies voor clever. Vang 
de frisse lucht. Koel. Nu.



De kookwinkel van Ronald is NUKOEL
 
Ronald van Luin, net terug van een gastronomische oriëntatietrip in Australië, 
is één van de Nederlandse kookgekken die veel aandacht heeft voor het 
binnenklimaat van zijn winkel. ‘Mensen die zoeken naar de perfecte wok of 
tajine zijn toch een stuk onrustiger als ze bij 30 graden in de rij moeten staan. 
Een aangename binnentemperatuur is voor foodies een plus. En voor mij. Ik zet 
er meer door om.’ 
 
In zijn winkel, gevestigd in een pand met lage plafonds en enkelsteens muren, 
installeerde Van Luin vorige zomer een multi split airco.  
 
‘De hittegolven in de zomer van 2019 hebben me echt het zetje gegeven te 
investeren in professionele koeling. NUKOEL ja. Vanwege gespreide kosten, 
luchtzuiveringscapaciteit en hun visie op duurzaamheid. Ook belangrijk. Zeker nu.’

Marieke’s kantoorairco 
Je wilt niet weten hoeveel contacturen mijn advocaten in deze boardroom 
doorbrengen met klanten, zegt Marieke van der Leijden, partner van een 
advocatenkantoor in onze hoofdstad.  
 
Haar NUKOEL-airco, een multi split aircosysteem met zes wandunits en 
een plafondunit, koelt én verwarmt de bespreekruimte en de kantoren van 
partners. ‘Voor ons een logische en noodzakelijk keuze, klimaatvriendelijk ook.’  

‘Onze expertise is niet goedkoop. Klanten die bij ons juridische hulp zoeken mogen 
daar iets voor terugverwachten vinden wij – zeker tijdens verzengende hitte in de 
zomer. Klanten hebben vaak al te maken met stressvolle situaties. Verkoeling helpt 
de soms moeilijke gesprekken op ons kantoor dan verder. Zonder dat je elke paar 
minuten bezig bent met het verbergen van transpiratievlekken of het deppen van je 
voorhoofd.’ 

Ook koel blijven op kantoor met NUKOEL? 
Bel 085-0511858 of kijk op onze website nukoel.nl.

Je klanten een frisse ervaring bieden met NUKOEL? 
Bel 085-0511858 of kijk op onze website nukoel.nl.



De aanschaf van split airco’s vergt vaak een flinke, eenmalige 
investering. Voor NUKOEL een reden het anders te doen. In 
ons cool-in-one aircoconcept integreren we alle denkbare 
kosten in één klantvriendelijk huurconcept. Betaalbaar, 
effectief en duurzaam.     
 

Dit is NUKOEL Cool-In-One
Wij geloven dat klimaatbeheer gaat over de kwaliteit van 
slimme aircosystemen. Het effect ervan. Wat dat betekent? Dat 
je in één keer het klimaatbeheer in je woon- en werkomgeving 
klaarstoomt voor de toekomst. Dat is cool-in-one.

• Geen investering nodig
• Vaste, transparante maandtarieven
• Fullservice, alles wordt voor je geregeld
• 5 jaar all-in garantie (geen voorrij-, arbeids- en 

materiaalkosten).
• Altijd up-to-date aircosystemen van topleveranciers
• Preventief onderhoud door vakspecialisten

NUKOEL neemt
klimaatverantwoordelijkheid
We denken niet alleen modern, we zijn het ook. NUKOEL 
neemt verantwoording voor de impact van haar dienstverlening 
op de omgeving. Zo werken we samen met onze partners 
aan het verder verduurzamen van split aircotechnologie met 
warmtepompen, denken we met installateurs na over het 
reduceren van de CO2-belasting, zijn we ambassadeur van het 
milieuvriendelijke koudemiddel R32 en investeren we in de 
aanplant van duizenden bomen in Nederland en Costa Rica. 
Samen met Treesforall. Zo brengen we elkaar verder. 
 

 
Een adviseur over de vloer? Goed idee. Kun je meteen 
ontdekken of er op dit moment subsidies zijn waar je van 
kunt profiteren. Bel voor vragen over ons cool-in-one 
concept en alle andere vragen onze Servicedesk op  
085-0511858 of kijk op onze website nukoel.nl.

NUKOEL Cool-in-one. Het alles-in-één-aircoconcept

NUKOEL, Weerbroek 44, 6666 MN  Heteren
085-0511585, nukoel.nl, info@nukoel.nl


