
in ons assortiment:

airconditioners

Naast warme winters 
nu ook koele zomers
Altijd een aangename binnentemperatuur

met Remeha



Remeha introduceert airco’s

Comfortabel koelen 
en verwarmen

Met Remeha Diva airconditioning koel én 

verwarm je elke gewenste ruimte in je woning. 

Precies zoals jij dat aangenaam vindt. Je hebt 

de keuze uit een mono-split systeem waarbij 

een binnenunit wordt aangesloten op een 

buitenunit en het multi-split systeem om 

meerdere ruimtes te koelen. Hierbij sluiten we 

twee tot vijf binnenunits aan op één buitenunit. 

Als marktleider op het gebied van cv-ketels levert Remeha 

miljoenen huishoudens in Nederland comfortabele warmte 

en warm water. Betrouwbaarheid en optimaal comfort 

staan hierbij altijd voorop. 

De laatste jaren ervaren we in Nederland hogere 

temperaturen en werken we steeds vaker thuis. Daarom 

breiden we ons assortiment uit met airconditioning. Nu 

kunnen we nog beter voor een comfortabele woon- én 

werkomgeving zorgen. Zo koel en verwarm je het hele jaar 

door op een zo duurzaam mogelijke manier. 

Naast warme
winters nu ook
koele zomers

Koelen en verwarmen
waar je maar wilt

Koelen

Verwarmen



Je leefomgeving is super belangrijk. In de omgevingslucht kunnen 

veel kleine stofdeeltjes en bacteriën aanwezig zijn. Om het beste 

binnenklimaat te krijgen is het binnendeel van de Diva hoge wand 

modellen voorzien van twee speciale filters. Een fijnstoffilter dat 

fijnstofdeeltjes uit de lucht verwijderd en een plasmafilter dat 

de lucht ioniseert. De lucht wordt door het ionisatieproces gereinigd. 

Dat klinkt ingewikkeld, maar komt op het volgende neer. Doordat 

verontreinigingen en bacteriën worden geneutraliseerd en uit de lucht 

worden gefilterd, wordt de lucht als het ware verfrist. Het fijnstoffilter 

zorgt voor een vermindering van huismijten, schimmels en pollen. 

Remeha airconditioners garanderen een gezondere en frisse 

leefomgeving.

Met Diva profiteer je van de volgende voordelen: 

 Reduceren van bacteriën die in de lucht zitten

 Verwijderen van geuren in de lucht

 Fris houden van de lucht

Als het om comfort gaat, denken wij ook aan onderhoud. Dat maken 

we heel eenvoudig voor je. Het luchtfilter van de binnenunit haal je 

makkelijk los en kun je periodiek wassen, waardoor de lucht constant 

schoon blijft. Het handige zelfreinigende iClean systeem verwijdert 

automatisch in drie stappen vuil en stof van de lamellen in de 

binnenunit. 

Natuurlijk zijn de units te bedienen met de meegeleverde 

afstandsbediening. Maar het kan nog makkelijker: In het najaar 2021 

kun je een USB aanschaffen en in een paar seconden monteren. 

Je kunt dan jouw Remeha airco bedienen via wifi met je mobiele 

telefoon of tablet met de Air Connect App (voor Apple en Android). 

Beste 
binnenklimaat

Eenvoudig te 
onderhouden

Makkelijk te 
bedienen



Het geluidsniveau is ook bepalend voor het comfort dat je ervaart. De buitenunit is zo 

ontworpen dat deze minimaal opvalt in vorm, werking en geluidsniveau. Vanzelfsprekend 

is de buitenunit bestand tegen ieder weertype. De binnenunits zijn compact, stijlvol en 

zo goed als geruisloos. Maar in de eerste plaats koelt en verwarmt Remeha Diva kleine 

tot middelgrote ruimtes op een energiezuinige manier en bieden deze airco’s optimaal 

thuiscomfort. Hier beleef je zoveel plezier aan!

De nieuwste technieken zorgen ervoor dat het energieverbruik tot 

een minimum beperkt blijft. Een variabele toerenregeling reduceert 

het aantal starts en stops van de compressor en ventilatoren. Dat is 

goed voor het comfort en duurzaamheid en leidt bovendien tot een 

langere levensduur van de componenten.

Met maar liefst 5 ventilatorinstellingen (turbo, max, medium, low, 

silent en automatic) is er altijd een ventilatorstand die past bij jouw 

gewenste comfort op dat moment. Daarnaast zorgt een slimme 

luchtuitworp in de ruimte voor een optimale comfortbeleving en 

worden eventuele tochtklachten voorkomen. 

Naast koelen en verwarmen is het ook mogelijk om de lucht in 

de ruimte te ontvochtigen of te filteren. Hierbij circuleert de lucht 

zonder te koelen of verwarmen.

Koelen Verwarmen

Stilte is ook 
comfort

Altijd het 
gewenste comfort

Minder 
energieverbruik
hoogste rendement
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Uitgebreid 
assortiment
Ons uitgebreide assortiment geeft je de mogelijkheid 

tot het selecteren van de meest optimale koel- of 

verwarmingscapaciteit in iedere gewenste ruimte. 

Bekijk alle mogelijkheden op www.remeha.nl/airco of 

vraag je Remeha-installateur naar Remeha Diva. 

Nog geen installateur, ga naar www.remeha.nl/locator. 

Bekijk alle mogelijkheden op www.remeha.nl/airco


