Hvad er nærvarme?

Løsningen

Nærvarme er et tilbud til dig, som ikke kan få fjernvarme,
men ønsker en enkel og stabil varmeløsning til en lav pris.

NÆRVARME
– Sig farvel til fyret og få en
sikker og billig varmeløsning
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Når du får nærvarme, installerer vi en varmepumpe i dit hus
i stedet for dit gamle fyr. Vi tager os af installationen og vi
sørger for, at det hele kører både i de kolde måneder, hvor
varmepumpen opvarmer hele dit hus og om sommeren, hvor
du stadig har brug for det varme vand. Når du får nærvarme,
betaler du kun for den varme, du bruger, og det er Norfors,
som sørger for varmen.
Du får varme til en betydelig lavere pris end olie – så du kan
trygt sige farvel til det gamle fyr og nyde den pålidelige og
miljørigtige varme, du får med nærvarme.

Når du får nærvarme, tilbyder vi en gratis indeklima
måler, som vi installerer i dit hus. Måleren holder løbende
øje med indeklimaet i dit hus og giver os mulighed for at
finjustere varmen, så du får mest muligt ud af din nærvarme.
Med måleren får du en månedlig rapport om dit indeklima og
varmeforbrug.
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Varmepumpens udedel (A) trækker energi ud af luften
og bruger den til at opvarme dit hus. Varmepumpens
indedel (B), ligner lidt et køleskab og leverer varmt vand
ud til dine vandhaner (C) og til dine radiatorer eller gulv
varmerør (D).

Kom godt i gang

Kom godt i gang med nærvarme

Sådan kommer du videre
Det er Norfors, som tilbyder nærvarme i samarbejde med
SustainSolutions, og hvis du bruger oliefyr, kan du i langt de
fleste tilfælde få en billigere og mere enkel varmeløsning.
Du kontakter Norfors og
aftaler en tid for et besøg
hos dig.

Du får besøg af en installatør,
som ser på dit hus og varme
installation for at klarlægge dit
behov.

Du indgår en aftale om
nærvarme med Norfors.

Er du interesseret i at høre mere om dine muligheder, så
kontakt Norfors på telefon eller mail – så kan vi aftale tid til et
besøg, hvor vi kan få en bedre fornemmelse for dine behov.
Du kan også læse meget mere om nærvarme her:
www.sustainsolutions.dk/naervarme

Du nyder at have stabil og miljø
rigtig varme til en lav pris.

Når nærvarmen er installeret, sør
ger vi for, at det hele kører som det
skal. Har du spørgsmål, ringer du
blot til Norfors.

Du får besøg af installatøren, som instal
lerer varmepumpen der, hvor du havde
dit gamle fyr. Det tager typisk en dag
eller to.

Kontakt Norfors
Tlf.:
45 16 05 00
Mail: naervarme@norfors.dk
Web: www.norfors.dk

