
Hvilken  
model skal 
jeg vælge?

– en klog beslutning

LUFT-LUFT VARMEPUMPER



Der findes en  
Fujitsu varmepumpe 
til alle boligtyper  
– også din



Fujitsu Sirius
DEN STÆRKESTE AF ALLE 
– Stjernen i sin helt egen klasse
Fujitsu Sirius er nok markedets stærkeste og mest effektive varmepumpe. Den 
har suveræne kræfter i det mest betydende udetemperatur-interval mellem 
-10°C og +10°C, og dette ved en virkelig høj virkningsgrad.

Fujitsu Sirius er velegnet til dem, der bare ønsker den allerbedste varme-
pumpe, og til huse med betydende varmebehov, når udetemperaturen falder 
meget. Særligt huse i vindblæste områder eller ved vandet kan have glæde 
af en Fujitsu Sirius.

Fujitsu Alpine
PERFEKT TIL ÆLDRE HUSE 
– Ekstra varme under kolde forhold
Fujitsu Alpine udmærker sig ved sin evne til at varme, når det bliver rigtig koldt 
udenfor. Den er særligt velegnet til huse efter ældre isoleringsstandarder, som 
derfor afkøles mere, når udetemperaturen falder meget. Huse i vindblæste 
områder eller ved vandet kan også have glæde af en Fujitsu Alpine. 

Fujitsu Alpine har Low-noise funktion, tænd/sluk timere og 10°C funktion 
til vedligeholdelsesvarme. Den kan udstyres med WiFi og betjenes via den 
originale Fujitsu App. 

Fujitsu Alpine er efterfølgeren til bestselleren LM Nordica, som var en af  
de mest pålidelige varmepumper i de Nordiske lande.

DE STÆRKESTE

Fujitsu Harmony
DEN SMUKKE VARME 
– Med den stille sjæl
Fujitsu Harmony passer til det moderne hjem, hvor dens stilfulde design  
harmonerer med boligindretningen, og hvor hjemmets indretning vægtes højt.

Den hvide indedel passer til det enkle lyse rum. Den virkeligt smukke indedel  
med gråt kabinet og metalfront passer perfekt til det markante hjem.

Den meget lydløse drift er yderligere suppleret med Low-noise funktion på  
udedelen, og anlægget kan betjenes med den originale Fujitsu App,  
hvorfra 10°C funktionen selvfølgeligt kan styres.

DE SMUKKESTE

Fujitsu Holiday
DEN SUPPLERENDE VARMEKILDE
– Eller eminent til køling af soveværelset
Fujitsu Holiday er det oplagte valg til kombination med en anden varmekilde og 
til sekundære rum. Den er yderst diskret med sine beskedne mål inde og ude – 
og så er den markedets mest miljørigtige med sin minimale R32-fyldning. Dens 
bløde lyd gør den oplagt til køling af soveværelset. 

Fujitsu Holiday indeholder de primære funktioner – ingen dikkedarer – men selv-
følgeligt med mulighed for WiFi-styring via den originale Fujitsu App. Fujitsu Holi-
day er til opvarmning ved normal stuetemperatur, da den ikke har 10°C funktion.

DEN ENKLE



Hvilken model skal jeg vælge?

– en klog beslutning

DEN ENKLE
Søger du en enkel,  
supplerende varme- 
kilde, finder du den her. 
Du går på kompromis  
med antallet af funktioner, 
og får kun de basale,  
men den er også billigere  
end De Bedste.

Fujitsu Talent 
Hvis du søger ren forkælelse til dig og dine kolde tæer, 

så skal den lune luft komme stille og silkeblødt hen over gulvet. 
Talent står på gulvet, og har både en ventilator, der sender lun luft hen over 

gulvet, og en der sender den op og ud i rummet. Placeringen giver en fanta-
stisk varmefordeling i rummet, som efterlades lunt fra gulv til loft.

Fujitsu Holiday 
Det enkle valg som supplerende varmekilde,  
til sekundære rum eller til køling af soveværelset.  
Den diskrete indedel har beskedne mål, og er samtidigt markedets 
mest miljørigtige varmepumpe. Har enkle, primære funktioner  
– ingen  dikkedarer – men med mulighed for WiFi-styring via App, 
ligesom alle vores øvrige modeller.

DE STÆRKESTE
Er skabt til de koldeste områder i Norden, og udmærker 
sig ved evnen til at varme, når det bliver rigtig koldt.  
Kan bruges som primær varmekilde, og et fornuftigt valg 
til huse efter ældre isoleringsstandarder, og huse  
på vindblæste steder eller ved vandet. 
De stærkeste er lidt dyrere end De Bedste.

DE SMUKKESTE
Det ypperste inden for design, og med markedets  

bedste evne til at flytte luften helt stille rundt i boligen. 
Prisen for skønheden er en smule mindre  
virkningsgrad end i kategorien De Bedste.

Fujitsu Harmony Mørk
Lad din varmepumpe være en aktiv del af din boligind-

retning med denne utroligt smukke model.  
Den mørke bund med de metalliske sider  

og front udstråler en elegance,  
som vil klæde mange hjem.

Fujitsu Harmony Lys
En utroligt smuk varmepumpe, 

som med sit lyse ydre falder i ét 
med omgivelserne – medmin-
dre du kigger på den, for så vil 

du opleve dens smukke 
kurver og levende overflader.

Fujitsu Sirius 
Markedets  nok stærkeste varmepumpe i 
intervallet mellem -10°C og 10°C og det 
samtidig ved en højere virkningsgrad.  
En ægte stjerne,  
der spreder lune i alle kroge  
– det fås ikke bedre!

Fujitsu Alpine 
Lillebror til Sirius med mindre 
ydelse. Slank indendørs 
enhed og generelt beskedne 
dimensioner. En rigtig slider.

DE MEST  
EKSKLUSIVE

Ønsker du den mest 
eksklusive varmeløs-

ning, fås det ikke bedre 
end her. Prisniveauet er 

dog højere end i kategorien 
De Bedste.  

Fujitsu Sky 
Det bliver ikke mere eksklusivt, end når luften kommer blidt ned fra oven.  

Sky indbygges diskret i dit loft, så du skal kigge op for at få øje på den, og 
den fordeler behageligt luften i alle retninger i hele rummet.
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DE BEDSTE 
(for de fleste)

Vores mest populære modeller, og ofte det  
bedste valg til rigtig mange boliger. De har  
en unik balance mellem høj virkningsgrad,  
lavt lydniveau og beskedne dimensioner.

Fujitsu Style
Lillebror til Prestige, men også med præmieret design  

og beskedne dimensioner. Her får du lidt lavere  
virkningsgrad og et par funktioner mindre,  
men stadig den lækre lyd som storebror.

Fujitsu Prestige
Præmieret design, som ikke bare er smukt, men også yderst  

effektivt og diskret med beskedne dimensioner. Den varmepumpe 
i højeste energiklasse A+++, som bedst udnytter pladsen til super 

billig opvarmning. Suveræn, stille og behagelig lydoplevelse.

Start med De Bedste og se derefter om én af de fire andre kategorier passer bedre til dig.



DE MEST EKSKLUSIVE

Fujitsu Talent
SOM INGEN ANDRE 
– Diskret gulvplacering og bedste opvarmningsmetode
Fujitsu Talent er unik med sin placering på gulvet og sine to ventilatorer, 
som nænsomt men effektivt fordeler varmen i hele rummet. 

Fujitsu Talent er det oplagte valg til rum med sparsom vægplads, hvor den 
lave placering efterlader god plads til møbler, billeder og anden udsmyk-
ning ovenover.

Den eneste type varmepumpe på markedet, hvor den varme luft strømmer 
ud i gulvhøjde, hvilket er den mest optimale opvarmningsform.  
Den nederste ventilator kan tændes og slukkes separat.

Fujitsu Sky
DISKRETE SOLSTRÅLER FRA OVEN 
– Varme sendes i alle retninger af boligen
Fujitsu Sky tilfredsstiller den kræsne boligejer, som søger en diskret og 
elegant varmekilde, der kan opvarme boligen effektivt.

Fujitsu Sky sender varm luft i alle retninger af boligen fra sin placering i loftet.

Placeres Fujitsu Sky centralt i boligen, kan der opnås en meget høj varme-
dækning i hele boligen. Ved placering i et centralt gangareal bliver Fujitsu Sky 
ikke alene næsten usynlig, men også lyden vil være yderst diskret i opholds-
arealerne.

Fujitsu Style
IDEEL TIL SOMMERHUSET 
– Eller en rigtig slider til helårshuset
Fujitsu Style er det oplagte valg til billig og miljørigtig opvarmning af sommerhu-
set. En super stabil varmepumpe med præmieret design og alle standardfunktio-
ner, men uden avancerede ekstrafunktioner. Den leverer bare pålidelig varme og 
ser godt ud, og er derfor også et yderst fornuftigt valg til helårshuset. 

Rumtemperaturen kan overvåges via den originale Fujitsu App, ligesom 10°C 
funktionen blandt andet kan fjernbetjenes. 

Fujitsu Style har selvfølgelig Low-noise funktion, tænd/sluk timer, Auto genstart osv. 

På en varm sommerdag er Fujitsu Style også velegnet til at afkøle boligen, og 
vil være ren luksus til at svale ethvert soveværelset med sit bløde, minimale 
lydbillede.

Fujitsu Prestige
OPTIMAL TIL HELÅRSHUSET
– Eller ren forkælelse til sommerhuset
Fujitsu Prestige er optimal som primær varmekilde med sin høje SCOP-værdi, 
som sammen med bevægelsessensoren lige giver en ekstra besparelse på 
varmeregningen. Det kan mærkes ved mange timers fuldtidsdrift. 

Indedelen er markedets mindste i A+++ klassen. Sammen med det prisvindende 
design er den ikke bare flot, men også diskret, hvilket tiltaler mange danske 
boligejere. 

Fujitsu Prestige er varmepumpen til kunden, hvor kun det bedste er godt nok, 
eller hvor størrelse og flot design er afgørende. Den meget lydløse drift er yderli-
gere suppleret med Low-noise funktion på udedelen. 

Ethvert sommerhus vil føle sig forkælet med en Fujitsu Prestige, som kan betjenes 
med den originale Fujitsu App, hvorfra 10°C funktionen selvfølgeligt kan styres.

DE BEDSTE



– en klog beslutning

Fujitsu er et klogt valg til danske boliger, og en miljørigtig investering 
i billig opvarmning, hvor du udnytter luftens egen varme. 

Blandt installatører er Fujitsu kendt og værdsat for en helt uovertruffen
pålidelighed og levetid. Det luner på varmeregningen i mange år frem.
 
Du får altid 5 års garanti på din nye Fujitsu varmepumpe.

5 års garanti

Se hele udvalget på Fujitsuklima.dk

Der er varme 
i luften...


