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Viilennystä peliin!
Kevät näkyy jo kaikkialla ympärillämme kaikesta maailmalla 
tapahtuneesta huolimatta. Ulkona ei voi välttyä kevään muut-
tolintujen laululta, lisääntyneeltä auringonvalolta, eikä silmiään 
availevilta leskenlehdiltäkään.

Lisääntyvä lämpö tuo hyvän mielen lisäksi myös jäähdytys-
tarpeen taas ajankohtaiseksi. Nyt onkin hyvä tilaisuus miettiä 
tulevia tarpeita, sillä voihan olla, että pandemian aiheuttamista 
rajoituksista päästään piankin eroon. Muistathan, että meiltä 
saat laitteet ja tarvikkeet suoraan hyllystä ja olemme varautu-
neet jäähdytyskauteen aivan normaalisti. Tervetuloa shoppaile-
maan Combille!

Koronainfo 04/2020:
Kuten olemme jo aiemmin jonkin verran tiedottaneet, aiheut-
taa koronaviruspandemia myös meille jonkin verran uudelleen 
järjestelyjä ja hidastuksia. Tässä tämän hetkinen tilanne:

Italiassa ja Ranskassa on suljettu tehtaita, mikä heikentää 
tavaran saatavuutta. Vielä tällä hetkellä tilanne on hyvä, mutta 
toki sulkujen pitkittyessä tilanne voi muuttua. Myös tavaran 
liikkumisen kanssa on huomioitava, että esim. rajoilla tehtävät 
rahtien kuljettajien terveystarkastukset sekä Itämeren huomat-
tavasti vähentynyt laivaliikenne aiheuttavat ruuhkautumista 
emmekä välttämättä pysty antamaan tarkkaa toimitusaikaa.

Kaikki tälle keväälle suunnitellut koulutukset ja muut tilaisuu-
det on joko siirretty syksylle tai peruttu. Vuoden suurin kou-
lutustapahtumamme, Kevätpäivät, on siirretty näillä näkymin 
ajalle 30.9.-1.10.2020. Samoin Pertti Hakalan ja Esko Kaappolan 
huhtikuinen koulutuskierros siirtyy näillä näkymin syksyyn. 
Muut tapahtumat, kuten toukokuiset Aamupalapäivät sekä elo-
kuiset Reonirätkät on päätetty jättää tänä vuonna järjestämättä.

Työskentelemme tällä hetkellä mahdollisimman paljon etänä, 
jotta viruksen leviäminen saataisiin kuriin. Tavoitat myyntipal-
velumme tällä hetkellä parhaiten puhelimitse tai sähköpostitse. 
Noutomyyntimme ovat auki, mutta noudatamme niissä hie-
man poikkeussääntöjä  - pyydämme mm. etteivät asiakkaamme 
liiku enää tavarahyllyjemme välissä vaan odottavat, että tavarat 
tuodaan heille. Lisäksi toivomme, että tilaukset soitettaisiin 
mahdollisuuksien mukaan etukäteen noutomyyntiimme, jotta 
toivomanne tuotteet voitaisiin kerätä jo etukäteen odottamaan 
noutoa. Päävarastomme Vantaalla toimii edelleen normaalisti 
ja tavaraliikenne kulkee sekä sisään että ulos.

Verkkokauppamme toimii osoitteessa: combicool.fi ja suosit-
telemmekin lämpimästi sen käyttöä tässä tilanteessa. Verkko-
kaupasta löydät varastotuotteemme ja näet myös varastomme 
tuotetilanteen. Huomioithan, että verkkokauppamme toimii 
nyt myös mobiilissa! Kun teet tilauksesi verkkokaupasta, säästät 
selvää rahaa, sillä puolitamme kaikki rahtiveloitukset huh-
tikuun loppuun saakka kaikille verkkokauppamme kautta 

tulleille tilauksille. Mikäli sinulla ei vielä ole tunnuksia verkko-
kauppaamme, saat ne ottamalla yhteyttä myyjiimme tai osoit-
teeseen: info@combicool.fi tai soittamalla meille numeroon: 
09-777 1230.

Otathan huomioon myös, että kun pandemiatilanne alkaa 
helpottaa ja tuotannot pyörähtävät käyntiin, on tehtailla to-
dennäköisesti odotettavissa ruuhkaa sulun aikana saapuneiden 
tilausten kanssa  - eikä kertyneiden tilausten voi odottaa olevan 
saman tien lähtövalmiina.

Kaikesta tästä huolimatta loistavaa kevään jatkoa ja paljon aurin-
koisia päiviä!

Päivitä Bitzer Software nyt! 
Uusimmassa versiossa on mukana lämmöntalteenoton laskenta, 
joka siitä on tähän saakka puuttunut.

HUOM! HUOM!
HUOM!
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Parhaat merkit kattavasta valikoimasta 
jäähdytykseen ja lämmitykseen

ympäristöystävällisemmin!

R32
Jäähdytykseen:

Energialuokka: A++
Tasaisesti levittyvä
jäähdytetty ilma - 
ei vedon tunnetta

Jäähdytykseen:

Energialuokka: A++
Hiljainen ja tehokas
Paljon erilaisia arkea 
helpottavia toimintoja

EHS
Lämmitykseen:

Uusi ilma-vesilämpöpumppu: 
Mukavuutta ja helppoutta 
kodin lattialämmityksen, 
patteriverkoston sekä
 lämpimän käyttöveden 
ohjaukseen.
Tankkiversio  - all inclusive!
5 vuoden takuu
Energialuokka: A+++

Jäähdytykseen ja lämmitykseen:

Energialuokka: jopa A+++/A++
Hiljainen ja tehokas
Tyylikäs ja pohjoismaiseen sisustukseen 
sopiva, erikoisvärit tilauksesta


