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Verkoelen Verwarmen

Alti jd je hoofd koel houden?
De professionals van NuKoel ontzorgen je van A tot Z.
Zo ben je iedere hitt egolf te slim af.

Je pand verduurzamen en tegelijkerti jd besparen op
je gaskosten? Wel zo slim! Met de professionals van
NuKoel zit je er gegarandeerd warmpjes bij.

AIRCO COOLING & AIRCO HEATING
Verduurzaam nu en bespaar op de gaskosten met onze 

warmtepompen en airconditi oning systemen.



De NuKoel-thuisairco van Jan 
Jan Sluijter zit er door de geplaatste airco’s van NuKoel
in zijn woning te Baarn warmpjes bij. 

“Via via kwam ik bij NuKoel, gewoon door te Googelen. Ik vind hun 
groen financieringsconcept ideaal en helemaal van deze tijd. Je 
financiert het airconditioningsysteem voor een periode van 10 jaar 
en betaald een vast bedrag per maand. Voordeel in mijn optiek is dat 
men wanneer men maar wilt boetevrij kan aflossen. Op deze manier 
kun je je woning verduurzamen, terwijl je ook nog geld over houdt 
voor andere zaken. Sterker nog, de besparing die ik realiseer door te 
verwarmen met de airco’s levert meer op dan dat ik kwijt ben aan de 
financiering. Ik hoef dat apparaat verder ook niet te onderhouden. 
Dat doen zij. Erg handig.”

Van woning tot bedrijfspand

KIES VOOR CLEVER, KIES NUKOEL
Vrijblijvend professioneel airco-advies: 
voor thuis, winkel of kantoor

Hoogwaardige split-, multi split-, console- 
en vrf-aircosystemen van topmerken 

Uniek financieringsconcept, groen lenen 
tegen een vast bedrag per maand

Altijd inclusief montage F-gassen expert, 
snel en professioneel

Vijf jaar lang 100% all-in garantie, 
inclusief voorrij-, arbeids-, apparatuur-en 
onderhoudskosten

Landelijk werkend, lokaal
betrokken, in uw regio

Klimaatbewust door actieve 
bomenaanplant en kleine CO2-voetafdruk

Jouw klimaat
is onze zorg.



Barbara’s geconditioneerde kapsalon 
Barbara Bilderbeek heeft al 22 jaar lang haar kapsalon
BB Coiffure gevestigd in de Arnhemse wijk Rijkerswoerd.

Vol enthousiasme zorgt ze in deze moderne kapsalon voor een puik 
kapsel voor het gehele gezin. Behalve als het hoogzomer is, dan 
veranderde haar kapsalon tot voor kort in een ware sauna. Temperaturen 
boven de 35 graden zorgden naast bezwete klanten voor een uitgeputte 
kapster einde van de dag. Barbara gebruikt de airco het gehele jaar door 
en ziet dat ze met name door het verwarmen flink bespaart op haar 
gasrekening.

“Ik had al eerder een airconditioningsysteem, destijds door een 
eenmanszaak aan laten leggen, echter zorgde deze voor klachten bij mijn 
klanten door de tocht en de herrie die de airco veroorzaakte. Inmiddels 
is het dus anders: het airconditioningsysteem van NuKoel is naar ieders 
wens instelbaar en fluisterstil. De klanten vinden het fantastisch en 
willen het liefst de kappersstoel niet meer uit.”

Wilma’s duurzame proeflokaal 
Verduurzamen en ondernemen gaan hand in hand bij Bilders 
Proeflokaal te Oosterbeek.

Wilma Fros, één van de eigenaren van Bilders Proeflokaal te 
Oosterbeek, heeft veel aandacht voor duurzaamheid en een duurzaam 
binnenklimaat in haar restaurant. Mensen die zoeken naar een moment 
van ontspanning, ervaren een goed gereguleerd binnenklimaat als zeer 
aangenaam. In haar restaurant, met veel beglazing en diverse ovens, liet 
Fros afgelopen winter drie zwarte design airco’s installeren.

“Het is zowel voor onze klanten als voor onszelf en personeel een 
enorme vooruitgang gebleken, die airconditioning van NuKoel. In de 
winter bespaar ik een vermogen op mijn gasrekening en in de zomer is 
het door de airco’s lekker fris. Wij doen het graag net wat anders, onze 
producten zijn biologisch, lokaal of hebben een goed verhaal. Vandaar 
ook de keuze voor NuKoel, een lokale klimaatbewuste partij met de 
juiste expertise en service.”



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-belasti ng, zijn we ambassadeur van 
milieuvriendelijke koudemiddelen en investeren we in de 
aanplant van duizenden bomen in Nederland en Costa Rica. 
Samen met Treesforall. Zo brengen we elkaar verder.

Onze klanten aan het woord...
“Goede uitleg en inventarisati e van de mogelijkheden. Installati e 
verliep snel en werd netjes afgewerkt. Na afronding nog een 
evaluati egesprek, waar maak je dat nog mee!”

“Erg tevreden met NuKoel, super aardige en kundige service. 
Mooie, goede en bovendien sti lle apparaten (binnen en buiten). 
Zeker een aanrader.”

  Op         scoren wij gemiddeld een 4.9/5

  Op               scoren wij gemiddeld een 9.4/10

Vrijblijvend een adviseur bij jou thuis, in de winkel of op kantoor over 
de vloer? Goed idee. Bel voor alle vragen onze servicedesk op 085-
0511858 of kijk op onze website www.nukoel.nl.

Enthousiast geraakt? Word ook ambassadeur van NuKoel en ontvang 
maar liefst €100,- nett o per aangebrachte klant.

NuKoel, Weerbroek 44, 6666 MN Heteren 
085-0511858, www.nukoel.nl, info@nukoel.nl
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