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Mora MMIX - Energibesparende design til lavpris! Nyhed!
Med den nye Mora MMIX serie, kombineres flotte former og ergonomisk design med
en energieffektiv inderside. Designet er præget af en kærligt bølgende geometri
og formidler en tidløs og sammenhængende stil over hele serien.

Et design der løfter dit køkken og badeværelse, samtidig med at du føler, at dit
valg er godt for miljøet.

Mora MMIX K5

Køkkenarmaturer med
høj svingtud og Mora
ESS energisparesystem.

Krom , MA nr. 7321 00

Mora MMIX T5

Termostatarmatur med tilslutning
nedad til bruser. Kompenserer for
temperatur- og trykforskelle.

Krom MA, nr. 73 1 1 00

Cooltherm® ApS - aut. vvs installatør - 5560 Aarup - Telefon: 7030 2727 - www.cooltherm.dk

Mora MMIX B5

HV armatur med Mora
ESS energisparesystem

Krom, uden løfteventil.

MA nr. 733050

Mora REXX - Eksklusivt tidsløst design.
Essensen af skandinavisk design og funktionalitet.
Serien er uden overflødige deltaljer, minimalistisk og
med enkelheden i fokus. Mora Rexx er produceret i
Sverige, af levnedsmiddelgodkendte materialer, der
tager hensyn til miljøet og sikrer dig en lang levetid .

Mora REXX T5 Bad/Brus.

REXX Termostatarmatur til brus og
badekar, kompenserer for temperatur- og
trykforskelle, vist i stainless steel look.

Mora REXX HV og Køkken.

Et-grebs design-armatur i topkvalitet,
tilbydes i krom, krom/sort eller med
stainless steel look.

Kontakt os for priser på andre typer.

Kontakt os for din installationspris!

Fra,

KR. 1795,-

Fra,

KR. 1695,-
KR. 1699,-

KR. 995,-

KR. 1299,-

Beregn selv energibesparelsen

Med Mora ESS energisparesystem, sparer man

energi svarende ti l et ar̊s forbrug fra to moderne

frysere. På hjemmesiden www.moraarmatur.dk

kan man selv regne besparelsen ud.



Hos Cooltherm betyder professionalisme og
troværdighed, at vi stræber efter at vores løsninger
er i faglig topklasse og vi holder hvad vi lover.

Cooltherm ApS er medlem af DS Håndværk &
Industri. Dette er din sikkerhed som forbruger, idet
alle DS Håndværk & Industris medlemmer er
omfattet af DS GARANTI. DS-garantien dækker
beløb på op til 75.000 inklusiv moms.

Og selv om den virksomhed du klager over for
eksempel ophører, får du alligevel udbedret
eventuelle fej l eller mangler op til beløbsgrænsen.
Arbejdet udføres så blot af en anden virksomhed
under ordningen.

Vi udfører gerne Deres næste vvs-, køle-,
ventilations- eller service og vedligeholdelses
opgave, herunder gas-, olie- eller
fjernvarmeservice!

Med venlig hilsen
Bent Lund, Vvs‐tekniker / installatør
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Udover VVS beskæftiger vi
os ligeledes med tekniske
løsninger indenfor køling,
ventilation og den
efterfølgende service og
vedligeholdelse i
ejendomme og boliger.

Gustavsberg sanitet - Klassisk håndværk i moderne form.
Gustavsberg har en lang tradition som producent af badeværelsesprodukter.
Porcelænsproduktionen startede i Gustavsberg uden for Stockholm tilbage i 1 825.

Idag udvikler Gustavsberg produkter, der er effektive og stadig mindre vandkrævende.
Et reduceret vandforbrug betyder et reduceret energiforbrug. En besparelse, der gavner
både miljøet og pengepungen.

GB NORDIC 2300 WC
Hvid, med 3/6 liters duo-skyl,
skjult S-lås.

SKANDI NORDIC Sæde
Hvidt sæde i hårdplast.

KR. 2495,-

* Prisen er inkl. montering på eksisterende vand- og

afløbsinstal lation, samt bortskafning af det gamle WC.

Samlet pris i
nkl. montering

!*

Cooltherm er mere end VVS. . .

GB NORDIC 2500 Vask
Hvid håndvask med hanehul og
overløb. 50x36cm.

(Eksl. vandarmatur og montering.)

KR. 495,-

Drømmebadeværelse?

Vi forhandler- og installerer alle
typer af Baderumsmøbler og
Sanitet fra førende fabrikanter.
Kontakt os for en dialog og et
tilbud på dit næste baderum. Disse Tilbud gælder hele 201 0 så længe lager haves. Vi tager forbehold

for trykfej l og udsolgte varer samt ændringer i specifikationer.




