
Toshiba-Airco, onderdeel van de               Dijk’s groep in Maasbree

TOSHIBA AIRCONDITIONING DOOR DIJK’S

Neem contact op met Dijk’s in Maasbree, wij komen graag bij u langs 
voor een goed advies en een passende offerte. Wij leveren maatwerk en 
installeren dat met oog voor detail en perfectie tot in de puntjes. 

Daarom is Dijk’s géén stunter, kwaliteit heeft nou eenmaal een prijs!

DIJK’S TOSHIBA AIRCO

Showroom
Sevenumseweg 8  
5993 NZ  Maasbree

T 077 760 07 70
E info@toshiba-airco.nl | I www.toshiba-airco.nl

WAAROM TOSHIBA AIRCO
Toshiba Airconditioners mogen tot de absolute topklasse worden gere-
kend. Tientallen miljoenen gebruikers ervaren dagelijks het weldadige 
én energiezuinige karakter ervan.

Koel én Kwaliteit... 

        Dat is een bewuste keuze!

TOSHIBA-AIRCO.NLT 077 760 07 70

STERK STIL SCHOON ZUINIG

aangenaam koel met een airco geïnstalleerd door Dijk’s uit Maasbree

DE GARANTIE
OP DIJK’S TOSHIBA
AIRCONDITIONERS:

Standaard heeft u 3 Jaar ga-
rantie op onderdelen. 

U krijgt zelfs 5 Jaar volledige 
garantie op Toshiba Aircondi-
tioners bij jaarlijks onderhoud 
door Dijk’s - TOSHIBA AIRCO! 

EIA
STIMULERINGS
REGELING:

De airco’s met de prijs in een 
groen vakje komen in aan-
merking voor de EIA Stimule-
rings regeling!

Automatische ‘zelf-reiniging’ om
schimmelvorming, bacteriën en
virussen tegen te gaan!
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SEIYA DAISEIKAI

KAZUMI
De Kazumi is een wandmodel dat moeiteloos goede looks combineert met hoogstandjes op het gebied van energiebespa-
ring, stille werking en geavanceerde techniek. De matte afwerking en strakke lijnen maken hem geschikt voor elk interieur.

Een ongestoorde nachtrust, een heerlijke woonkamer om een boek te lezen of een rustig kantoor om geconcentreerd te 
kunnen werken; SEIYA creëert op zeer stille wijze het ideale klimaat tijdens al uw bezigheden. Het instapmodel in het assorti-
ment wandmodellen van TOSHIBA is vriendelijk voor het milieu met zijn lage verbruikskosten en verwarmingsmogelijkheid.

Een airconditioner is een zichtbaar onderdeel van het interieur, vanzelfsprekend ligt dan de lat voor het uiterlijk zeer hoog. 
Het design van de Daiseikai voldoet dan ook aan de allerhoogste standaard. Met zijn strakke lijnen, afgeronde hoeken en 
discrete details zoals de geïntegreerde (dimbare) led-verlichting heeft hij een stijlvol voorkomen dat niet snel zal vervelen.

Wij hechten er enorm veel waarde aan dat uw nieuwe Toshiba Airconditioning tot in lengte van jaren een prettig klimaat 
combineert met een passende plek in uw interieur. Technisch gezien is de werking van een Toshiba Airco superieur, een laag 
energiegebruik gaat hand in hand met een geruisloze werking. Daarover zullen we het samen snel eens zijn!

Maar het esthetische deel, de plaatsing van binnen- en buitendeel, het leggen van 
leidingen en kabelgoten... dat moet u samen met ons tijdens een afspraak goed 
bekijken. En liefst met alle betrokkenen die in de toekomst de ruimte gebruiken. 
Dan werken we samen naar een installatie die technisch én esthetisch het beste 
presteert! 

SAMEN BEKIJKEN WE ALLE MOGELIJKHEDEN:
• De plaatsing van binnen- en buitendeel. 

• De plaatsing van leidingen, kabelgoten, dakdoorvoer en afwatering. 

• De kleuren van de diverse onderdelen. 

• Technisch optimaal en esthetisch verantwoord

ORDE EN NETHEID TIJDENS DE INSTALLATIE
De installatie doen we letterlijk ‘op kousevoetjes’, we ruimen alles netjes op en we 
nemen alle verpakkings materiaal mee terug. Als onze deskundige monteurs weg 
zijn herinnert alleen het aangename klimaat nog aan onze aanwezigheid.

2.5 kW - SCOP=4.59 3.5 kW - SCOP=4.53 4.5 kW - SCOP=4.52 2.5 kW - SCOP=5.84 3.5 kW - SCOP=5.64 4.5 kW - SCOP=4.96

4.6 kW - SCOP=4.94

2.0 kW - SCOP=5.78

6.1 kW - SCOP=4.99

2.5 kW - SCOP=5.77

7.0 kW - SCOP=4.37

3.5 kW - SCOP=5.66

Invertertechniek 

Energiezuinig verwarmen en koelen 

Discrete LED-verlichting 

Quiet-modus voor extra stille werking 

Gestroomlijnd, compact design

Uitzonderlijk energiezuinig 

Invertertechniek 

3D Airflow 

Discrete LED-verlichting met dimfunctie 

Met plasma ion luchtfiltersysteem 

Gestroomlijnd, ronde vormen, strak voorpaneel

Matte afwerking, strakke lijnen, discrete led-verlichting

Silent-modus voor extra geluidsreductie binnen én buiten

Optimale luchtverdeling, geen hinderlijke tocht

Uitgebreide, verlichte en simpele afstandbediening

A++++

A+++

A++

TECHNISCH & ESTHETISCH SUPERIEUR

De airco-versies in de groene vlakjes (vermogen) komen in aanmerking voor de EIA Stimuleringsregeling.Deze folder gaat over de ‘Airco-Hardlopers’, het totale programma van Dijk’s Toshiba-Airco is véél uitgebreider!


