
U-match kassett!

Gree U-serien är utvecklad för de större ytorna som t ex kontor, 
resturanger eller butikslokaler.

Den har en takkassett som blåser ut luften i fyra olika riktningar 
för maximal spridning av luften. Kassetten är infälld i innertaket 
så att bara den vita panelen syns. Pumpen styrs med en trådlös 
fjärrkontroll för enkel hantering.
Tack vare sin stora kapacitet i både värme- och kyldrift lämpar 
sig denna modellserie utmärkt både under de kalla  
vintermånaderna och de varma sommardagarna

Kassett 110-A

GREE takkasett med R410a finns i en storlek: 
 110-A,   12,5 kW värme / 11 kW kyla

Gree Electric Appliances Inc:s som är världens största 
tillverkare av värmepumpar och har utvecklat en  
inverterteknik med bra energieffektivitet.



www.scanmont.se

Scanoffice Group:s logistikcenter i Esbo som 
blev färdigt 2017.
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R410 (3,7)

Kassett 110-A
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Teknisk data

ScanMont AB agerar som distributor för GREE Electric Appliances Inc:s produkter i 
Sverige.  ScanMont AB hör till Scanoffice Group som är Nordens största koncern för 
import av värmepumpar. Finländska Scanoffice Group etablerades 1984 och 
har en årsomsättning på över 300-miljoner sek. Till Scanoffice Group tillhör 
förutom ScanMont AB även Scanoffice Oy samt Scanvarm Oy Ab i Finland.

Koncernens logistikcenter i Esbo har cirka 4 500 aggregat i lager 
för att säkerställa snabba leveranser till våra återförsäljare.


