Exit kachel, hallo Coolmac!

De nieuwe standaard
in klimaatbeheersing
voor caravans
Waarom is elke caravan voorzien van alleen een
kachel terwijl u meestal juist de zon opzoekt?
Coolmac klimaatbeheersing zorgt onder alle
(weers)omstandigheden voor een comfortabele
temperatuur. Exit kachel, hallo Coolmac!

€ 100,- r

terug voo l
uw kache

In welk klimaat u uw caravan ook neerzet: Coolmac is het meest betrouwbare klimaatbeheersingssysteem voor uw caravan.
De solide airconditioner wordt –zonder ruimteverlies- geïnstalleerd op
de plek van uw kachel. Uiteraard om uw caravan aangenaam koel te
houden tijdens een warme zonvakantie, maar met de geavanceerde
warmtepomp zorgt Coolmac ook voor de nodige warmte wanneer
dat nodig is.

‘Down under’ weten ze wat hitte is. De producent van de

€ 100,- terug voor uw kachel

Coolmac is de marktleider uit Australië, een continent dat

We maken het u graag extra aantrekkelijk om te kiezen voor de

in alle opzichten hoge eisen stelt aan airconditioning.

topkwaliteit van Coolmac. U krijgt, naast een aangenaam klimaat in

Door de solide constructie en de robuuste techniek gaat

uw caravan, nu ook nog eens een hartverwarmende € 100,- terug

een Coolmac een avontuurlijk leven lang mee.

voor uw oude kachel!

De hoogste kwaliteit in klimaatbeheersing voor caravans

Krachtiger compressor

De klimaatbeheersing is geschikt voor vrijwel alle caravans

De Coolmac wordt geïnstalleerd op de plaats van de

tot een opbouwlengte van zeven meter. De lage montage

kachel, die in veel gevallen helemaal niet wordt gebruikt.

betekent bovendien een betere gewichtsverdeling voor

Op die manier kan een veel krachtiger compressor worden

optimale stabiliteit van de caravan.

toegepast dan de reguliere airco die op het dak wordt
gemonteerd. De luchtstroom kan worden gericht voor

Efficiënte verwarming dankzij warmtepomp techniek

comfort en snelle koeling.

Daalt de vakantietemperatuur? ‘No problem, mate.’
Ook dan zorgt Coolmac voor een behaaglijke temperatuur.

Geschikt voor vrijwel alle caravans en campings

In tegenstelling tot traditionele airconditioners beschikt de

De airconditioning is door zijn veilige, lage stroom-

Coolmac over een uiterst efficiënte warmtepomp met een

verbruik van maximaal 4A te gebruiken op praktisch

verwarmingscapaciteit van 2000W. De warmtepomp van

iedere camping.

het Coolmac systeem heeft een extreem laag energieverbruik; slechts de helft van de standaard elektrische
verwarming!

Efficiënte verwarming dankzij
warmtepomp techniek en Max.
van gewichtsvoordeel 19 kg

Coolmac

Coolmac introductieprijs

€ 1.395,-

Technische specificaties:

- Aanbevolen opbouwlengte max. 7 m

- Koudemiddel R407c

- Koelvermogen 1.900 W

- Afmetingen 45 x 49 x 44 cm

- Verwarmingsvermogen 2.000 W

- Gewicht 34 kg

- Energieverbruik koelen 920 W

- Max. gewichtsvoordeel 19 kg

- Energieverbruik verwarmen 1.000 W
- Ingangsspanning 230 VAC
- Max. stroomopname 4A

5 jaar garantie
Wij bieden maar liefst 5 jaar garantie bij montage door
een gecertificeerde Coolmac dealer.
Kijk op www.coolmac.eu voor meer informatie en een
kwaliteitsdealer bij u in de omgeving.

Coolmac is een merk van Vadac – kwaliteit sinds ‘97
Vadac is een toonaangevende Nederlandse producent van verschillende merken technische accessoires voor
caravans, campers en boten. Met verschillende eigen merken biedt Vadac kampeerders en watersporters een breed
scala aan kwalitatief hoogstaande oplossingen. Onze producten combineren Hollandse nuchterheid, innovatie en
duurzaamheid met een groot gebruiksgemak.
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