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Værdigrundlag

Kvalitet

Fleksibilitet & samarbejde

Tætte relationer & dialog

Et højt serviceniveau

Tøjeksperten Herning

”Det er afgørende for os, at vi leverer et serviceniveau udover
det sædvanlige, hvor en kort responstid, kvalitet, fleksibilitet
samt en tæt relation til kunden er i højsædet.”

T-hansen Søborg
Officiel Dansk Distributør:

Leasing

af klimaløsninger til detail
Åderupvej 65-67 · 4700 Næstved · Tlf. 55 77 60 90 · www. danskklimacenter.dk

Eksempler
på leasingaftaler

Vi specialtilpasser
jeres klimaløsning
Hos Dansk Klima Center har vi arbejdet med
komfortkøling i butiksmiljøer siden 1975.

Hvorfor leasing af klimaløsninger?
Ved leasing kan man opnå det ideelle indeklima
for en lille månedlig ydelse.

I en tid hvor online shopping begynder at
dominere over den traditionelle shopping,
stiller mange sig spørgsmålet: ”Hvordan
skaber man et indbydende miljø, der bidrager
til en kundeoplevelse i særklasse?”

Komfort er afgørende
Indeklimaet kan påvirke kundeoplevelsen
og kundernes adfærd. En optimal styring af
indendørstemperaturen sikrer, at kunderne
trives i et roligt og indbydende miljø, hvor
de føler sig afslappede, imens de går rundt
uden at blive påvirket af en uhensigtsmæssig høj eller lav temperatur i butikken eller i
prøverummet.

Et blomstrende arbejdsmiljø
Kort sagt, præsterer personale bedre, når
de er komfortable. Glade medarbejdere

sikrer således en optimal kundeservice,
som igen betyder glade kunder.

Førstehåndsindtrykket
Butiksdesign er en vigtig faktor idet det kan
skabe et positivt førstehåndsindtryk. En
klimaløsning bør skræddersys til butikkens
layout uden at påvirke butikskonceptet.

Leasing
Klimaløsninger er ofte en nødvendighed
indenfor detail, men samtidig er det også
en større investering. Ved at lease kan
omkostningerne spredes over en længere
periode således, at likviditeten ikke
belastes i samme omfang som ved et traditionelt køb.

Vi hjælper jer med jeres indeklima således,
at I altid kan give jeres kunder en behagelig
shoppingoplevelse. Vi har fokus på at skabe
et indbydende butiksmiljø med konsekvent
køling og opvarmning, der når hvert et hjørne,
med et æstetisk design, der ikke forstyrrer
butiktskonceptet.
Vi benytter Samsungs klimaløsninger idet
Samsung tilbyder markedets mest innovative produkter til gavn for brugeroplevelsen.
Samsung har en omfattende produktporte
følje indenfor varme-, køle- og ventilationsprodukter, hvilket sikrer, at vi altid kan finde
den rette klimaløsning til netop jeres butik.

1 stk 5kw Wind-Free™ highwall
– køling op til 50 m2

Wind-Free™
4-vejs loftkassette

Smart
Styring

Wind-Free™ er Samsungs mest
avancerede teknologi. Wind-Free™
4-vejs loftkassetten skubber luft
ud gennem tusindvis af mikro
lufthuller i panelet, hvilket skaber
diffus køling og derved sikrer at
trækgener undgås. Dette gør den
ideel til eksempelvis kontorlokaler,
kasseområder mv. Loftkassetten
kan indbygges i loftet.

Intelligente og innovative fjern
betjeninger giver mulighed for
smartere regulering af indeklimaet.
Ved f.eks. brug af uge og timer funktioner sikres et optimeret energiforbrug, der hjælper med at opretholde en lav driftsomkostning.

360 loftkassette

Wind-Free™ vægmodel

Med sit banebrydende cirkulære
design giver Samsungs 360° loftkassette mulighed for jævn køling
helt uden tab af luftstrøm og den
sætter derfor en helt ny standard
for loftkassetter. Kassettens unikke
og æstetiske design komplimenterer enhver indretning og kan indbygges i loftet.

Samsungs Wind-Free™ vægmodel
udmærker sig med sin patenterede Wind-Free™ teknologi. Når klimaanlægget sættes i Wind-Free™
mode, bliver kold luft tvunget ud
igennem 21.000 små huller i frontpanelet, hvilket sikrer en diffus kølig uden ubehagelige trækgener.

Engangsydelse: 5.000 kr.
Leasingperiode: 48 måneder
Månedlig ydelse: 725 kr.
*kan frikøbes efter leasingperiodens udløb

1 stk 4-vejs 10 kw Wind-Free™
– køling op til 100 m2

Engangsydelse: 5.000 kr.
Leasingperiode: 48 måneder
Månedlig ydelse: 1.391 kr.
*kan frikøbes efter leasingperiodens udløb

2 stk 360° 10 kw kassette
– køling op til 200 m2

Engangsydelse: 5.000 kr.
Leasingperiode: 48 måneder
Månedlig ydelse: 2.479 kr.
*kan frikøbes efter leasingperiodens udløb

• Ovenstående er standardpriseksempler,
som kan variere alt efter opgavens omfang
• Forudsætter positiv kreditgodkendelse
• Alle priser er ekskl. moms

