
ET ÅR MED EN VARMEPUMPE 

FRA D. E. TEKNIQ  

»Jeg kan kun anbefale alle 

at få sig en varmepumpe. 

Før brugte vi mellem 2500 

- 3000 liter fyringsolie og i 

år har vi brugt 6359kW, og 

vi har haft det mindst lige 

så varmt som vi plejer. 

Hvem vil sige nej til en be-

sparelse på cirka 60 pro-

cent?« 

- Tage 

Tage fremhæver 
 

 En mere jævn og stabil 

varme 

 Ingen larm i forhold til 

et oliefyr 

 Nem og hurtig betje-

ning 

 Meget stor besparelse 

- cirka 10-12.000 

 Godt for miljøet 

Tage ved ude-delen af sin varmepumpe 

Tage har fået en grøn samvittig-
hed og et økonomisk overskud  
”Ja, kom indenfor i varmen”, således har Tage budt velkommen, siden han fik installe-

ret en varmepumpe for lidt over et år siden. Tage har siden den første tid fortalt vidt og 

bredt om sine gode erfaringer med varmepumpen og kan slet ikke forstå, hvorfor folk 

ikke står i kø for at lave en så god investering. 

Anbefaler alle at få sig en varmepumpe 
Ejer og el-installatør Kaj Nygaard Pedersen er dog ikke overrasket over Tages store 

tilfredshed, da han igennem flere årtier har installeret varmepumper med fremragende 

resultater. ”Der er mange myter om varmepumper, men moderne varmepumper er så 

effektive, at de altid vil give en økonomisk gevinst, hvis man vælger de rigtige og ved, 

hvordan hele systemet omkring varmepumpen skal laves”, udtaler Kaj. 

”Jeg kan kun anbefale alle at få sig en varmepumpe. Før brugte vi mellem 2500 - 3000 

liter fyringsolie, og i år har vi brugt 6359kW, og vi har haft det mindst lige så varmt, 

som vi plejer. Hvem vil sige nej til en besparelse på cirka 60 procent?”, siger Tage, når 

der bliver spurgt ind til, hvad der specifikt gør ham så tilfreds. Ja, faktisk kan Tage slet 

ikke komme frem til en eneste dårlig ting ved at skiftet til varmepumpe. ”Ja, ganske 

vist var det en mild vinter i år, men dem har der været flere af de seneste ti år, og vi 

har aldrig brugt mindre en 2500 liter olie - så besparelsen er stor uanset hvad”, fort-

sætter Tage. 
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Kan altid hente hjælp hos D. E. TekniQ 

Tage for ivrig for at posere foran sit anlæg, for han synes oprigtigtalt, at han har 

fået godt produkt leveret. ”Det er spændende med de mange muligheder, og efter 

en grundig introduktion følte jeg mig rustet til selv at ”lege” lidt med de mange ind-

stillinger. Og hvis jeg er i tvivl om noget - så ringer jeg bare til D. E. TekniQ”, uddy-

ber Tage i et af de mange rosende udsagn. 

Tage ved inde-delen af varmepumpen, hvor han følger med i det hele og fin-tuner 

»Det er spændende med de man-

ge muligheder, og efter en grun-

dig introduktion følte jeg mig ru-

stet til selv at ”lege” lidt med de 

mange indstillinger. Og hvis jeg er 

i tvivl om noget - så ringer jeg ba-

re til D. E. TekniQ« 

- Tage 

Kontakt os 

Ring til os for at få flere 

oplysninger om vores 

tjenester og produkter   

D. E. TekniQ 

Nørrevangvej 5 

DK-8620, Kjellerup 

86 66 77 00 

post@detekniq.dk 

Besøg os på internettet: 

www.detekniq.dk 

”Ja, jeg kan godt stille jeg tættere på den - jeg er så glad for den”, sagde Tage ærligt og lunt 


