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REMKO SERIE WDH
Het design-highlight voor uw buitenunit

REMKO SERIE WDH

Designkap voor hoogwaardige toepassingsgebieden 

De REMKO designkap is de ideale accessoire om het uiterlijk van 
een warmtepomp-buitenunit te verfraaien. Door de drie design-
varianten kunnen de designkappen perfect worden aangepast aan 
de omgeving. Door de uv-bestendigheid kan de kap vrijwel overal 
worden opgesteld. Door de constructie is uitbreiding naderhand 
probleemloos mogelijk. Bij de planning hoeft men alleen rekening te 
houden met de wandafstanden. Gewoon erop plaatsen en vastzet-
ten met het riemsysteem.

De REMKO designkap is niet alleen optisch een highligt, maar biedt 
ook bescherming tegen vandalisme en tegen weersinvloeden zoals 
hagel, sneeuwjacht, zonnestraling enz.

Doorsnede van de designkap met zicht op de buitenunit

Serie WDH 70  
uitvoering camura

Serie WDH 120  
uitvoering alu

	■ Leverbaar in drie designvarianten

	■ Geschikt voor uitbreiding naderhand 

	■ Biedt bescherming tegen weersinvloeden en vandalisme

	■ Eenvoudige montage

	■ Uv-bestendig 
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Uitvoering alu Uitvoering camuraUitvoering grafiet

Technische gegevens prijsgroep 9
Apparaattype WDH 70 WDH 120 WDH 180
Warmtepomp-buitenunit WKF 70 WKF 120 WKF 180
Afmetingen buitenunit h/b/d mm 645/1110/435 1000/1110/435 1425/1110/435
Gewicht kg 25 35 48
Uitvoering alu 
kleur lamellenrooster vergelijkbaar met RAL 9006

€ 498,– 649,– 860,–

EDV-nr. 260960 260970 260980
Uitvoering grafiet 
kleur lamellenrooster vergelijkbaar met RAL 7021

€ 498,– 649,– 860,–

EDV-nr. 260961 260971 260981
Uitvoering camura 
Kleur lamellenrooster houteffect

€ 698,– 949,– 1.260,–

EDV-nr. 260962 260972 260982

Leverbaar vanaf mei 2020



REMKO KWALITEIT MET SYSTEEM
Klimaat | Warmte | Nieuwe energievormen
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STULZ GROEP B.V.
Weverij 7-9
1185ZE Amstelveen
Tel: 020 - 545 11 11
www.stulz-benelux.com
info@stulz.nl

UW LEVERANCIER:


