Kæri viðtakandi.
Með bréfi þessu viljum við hjá Ísleifi Jónssyni ehf. óska íbúum og frístundahúsaeigendum til hamingju með hina nýju
hitaveitu og því að hleypt verður á fyrsta áfangann í Kjósinni næstu daga.
Ísleifur Jónsson ehf. er stofnað 1921 og hafa starfsmenn fyrirtækisins áratuga reynslu og þekkingu á sviði pípulagna
og öllu því sem viðkemur vatni og flutningi á því.
Af þessu tilefni viljum við hjá Ísleifi Jónssyni ehf. benda á að við erum með allt lagnaefni, stjórnbúnað, varmaskipta og
dælur sem og hreinlætistæki. Vörumerkin sem Ísleifur Jónsson ehf. býður eru öll þekkt og vottuð og hafa reynst
Íslendingum vel um árabil. Má þar nefna Radson ofna frá Belgíu, fittings frá Eurotubi, loka, og ofnloka frá IMI (TA),
dælum frá Grundfos í Danmörku og Askoll frá Ítalíu ásamt varmaskiptum frá AlfaLaval í Svíðþjóð.
Viljum við benda á að mikilvægt er að vanda til verka og hafa fagmenn með í ráðum um val á efni og búnaði. Ísleifur
Jónsson ehf. hefur ávallt starfað með löggildum fagaðilum með áratuga reynslu af pípulögnum.
Okkar reynsla er þitt öryggi.
Við getum gefið tilboð í allt efni sem þarf til verksins og bendum á að senda fyrirspurnir til Óskars Björnssonar
sérfæðings í tæknideild Ísleifs Jónssonar ehf. á netfangið : oskar@isleifur.is
Hér að neðan eru tvö dæmi sem gætu hentað 65 fm. og 90 fm. sérbýli.

Dæmi A. Uþb. 65 fm. 4 herb. (7 ofnar )
Grind Sumarhús 6kw

kr.

199.900 m.vsk.

Ofn 1 stk. 40x1950 gerð 33

kr.

41.274 m.vsk.

Ofnar 3 stk. 60x1050 gerð 21S

kr.

72.292 m.vsk.

Ofnar 1 stk. 60x90 gerð 21S

kr.

18.988 m.vsk.

Ofnar 1 stk. 60x60 gerð 11

kr.

8.939 m.vsk.

Ofnlokar Heimeier 6-28°

kr.

31.288 m.vsk.

Lagnaefni ca. 40 mtr

kr.

89.072 m.vsk.

kr.

461.753 m.vsk.

Grind Sumarhús 9kw

kr.

199.900 m.vsk.

Ofn 1 stk. 40x1950 gerð 33

kr.

41.274 m.vsk.

Ofnar 5 stk. 60x1050 gerð 21S

kr.

120.487 m.vsk.

Ofnar 2 stk. 60x90 gerð 21S

kr.

37.976 m.vsk.

Ofnar 1 stk. 60x60 gerð 11

kr.

8.939 m.vsk.

Ofnlokar Heimeier 6-28°

kr.

40.227 m.vsk.

Lagnaefni ca. 52 mtr

kr.

102.682 m.vsk.

kr.

551.485 m.vsk.

Samtals:

Dæmi B. Uþb.90 fm. 5 herb. (9 ofnar)

Samtals:

