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Visser Koeling en Warmtepomp Techniek is een jong en dynamisch bedrijf wat 
zich heeft gespecialiseerd in airconditioning. Met meer dan 20 jaar ervaring 
kunnen wij alle gangbare airconditiong systemen leveren met een breed scala aan 
merken.Onze hoofdmerk is Mitsubishi Heavy, de betrouwbaarheid en kwaliteit 
is zeer goed te noemen voor een goede prijs, in mijn eigen woning heb ik ook 
voor deze gekozen en dat is niet voor niks! Daarnaast leveren wij ook Mitsubishi 
Electric, ook dit is een zeer goed merk met mooie modellen in hun assortiment, 
de Daimond serie’s staan verderop weergegeven in deze brochure. Daikin is ook 
onderdeel van ons assortiment, de kwaliteit hiervan staat buiten kijf. Panasonic of 
Carrier bieden wij ook aan ,kwalitatief ook goed voor een zeer schappelijke prijs!

Waar onderscheid VK&W Techniek zich van andere partijen? Wij laten u 
meedenken in het process in wat voor u de beste oplossing is, zowel praktisch 
als optisch want iedereen wil graag een perfect geinstalleerd en strak afgewerkte 
airconditioning hebben in zijn/haar woning.

Als eerste is er de vraag: hoeveel vermogen is er nodig om een bepaalde ruimte 
te laten koelen? dit is een vast gegeven.

Als 2e: de wens van de klant, welk merk met eventueel extraas erop zoals 
bijvoorbeeld een wifi module.

Als 3e: de plaatsing, waar wilt u de binnen en buiten unit het liefts geinstalleerd 
hebben, wat is er mogelijk en mijn advies daarin. Wij betrekken u nadrukkelijk in 
dit process omdat wij het belangenrijk vinden dat u een airconditioning installatie 
heeft waar u tevreden over kunt zijn, de airconditioning unit kan er zomaar 15 jaar 
of nog langer hangen, laten we het dan wel goed doen!
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Wie zijn wij?

Mijn naam is William Visser, na bijna 20 jaar 
bij een gerenommeerd bedrijf in dienst te zijn 
geweest heb ik de volgende stap gezet en ga 
ik nu sinds 2019 als zelfstandige ondernemer 
verder in de wereld van airco installatie. 

Nu klimaat problemen aanwezig zijn hoop 
een bijdragen te kunnen leveren. Dit doe 
ik door klanten te voorzien van verkoeling, 
ventilatie en verwarming. Mijn passie ligt in de 
aircoconditioning. Van een enkele split unit in 
de slaapkamer tot aan grote VRV-systemen 
in kantoorgebouwen. Wat mij het meeste 

motiveert en voldoening brengt is het contact 
met de klant. Mijn doel is om de klant een 
tevreden gevoel en een goed werkende klimaat 
installatie te geven. 

Bij VK&W zijn wij gespecialiseerd in installaties 
voor woonhuizen, de systemen ook worden 
geïnstalleerd in kantoorgebouwen, maar ook 
voor de retail branche kunnen wij oplossingen 
aanbieden. Zo voorzien wij u vakkundig in al 
uw wensen. Ook installeren wij luchtgordijnen 
van NHS of WTW systemen in verschillende 
winkelketens.

Wanneer u contact met ons heeft opgenomen maken 

wij (eventueel) een afspraak met u voor een opname. 

Wij starten met het in kaart brengen van uw wensen en 

ideeën. Nadat wij alles hebben doorlopen maak ik voor u 

een passende offerte.



Stille werking
Natuurlijk wilt u rustig kunnen genieten van uw airconditioner.
De Mitsubishi Heavy Industries airconditioners doen zeer geruisloos hun werk. 
In de laagste stand werken de wandunits bij een geluids- niveau vanaf slechts 19 
dB(A).

Schone lucht
Wat naast de juiste temperatuur ook zeer belangrijk is, is schone lucht.
De Mitsubishi Heavy Industries airconditioners zijn standaard uitgerust
met de beste filtertechnieken. Nare luchtjes, sigarettenrook, pollen en
stof worden gefilterd. Verder worden er 24 uur per dag negatieve ionen 
geproduceerd in de unit. Dit geeft u hetzelfde gevoel als in de omgeving van een 
waterval of in een bosrijke omgeving. Om er alles aan te doen
om ook virussen buiten de deur te houden, kan de airconditioner uitgebreid 
worden met een ingebouwde UV-C-Lucht desinfectie systeem, waardoor de ruimte 
wordt gezuiverd van virussen. Zie voor meer info blz. 15.

Energielabel
Alle Mitsubishi Heavy Industries airconditioners zijn minimaal voorzien van 
energielabel A++ waarmee u verzekerd bent van lage gebruikskosten en een 
comfortabel klimaat. Voor zakelijke gebruikers kan de energie- investeringsaftrek 
(EIA-regeling) gelden.

Comfort
Mitsubishi Heavy Industries airconditioners staan garant voor comfort. Met een 
Mitsubishi Heavy Industries airconditioner creëert u het hele jaar door een perfect 
binnenklimaat. Met de standaard inverter warmtepomp kunt u comfortabel en snel 
de ruimte verwarmen. Uw airconditioner is er dus niet alleen om te koelen, maar 
het hele jaar door een echte klimaat- regelaar. Altijd de gewenste temperatuur 
in de ruimte. U stelt éénmalig de temperatuur in, net als bij uw cv-ketel en de 
airconditioner houdt de ruimte perfect op de ingestelde temperatuur.

Duurzaam
De airconditioners van Mitsubishi Heavy Industries hebben zichzelf in 
uiteenlopende situaties bewezen. De klimaatsystemen zijn zowel duurzaam 
als gebruiksvriendelijk. Wij zijn volledig overtuigd van de kwaliteit van de air- 
conditioners, dit blijkt bijvoorbeeld uit de garantieperiode van vijf jaar*. Maar voor 
ons betekent ‘duurzaam’ veel meer dan alleen een lange levensduur. De Mitsubishi 
Heavy Industries airconditioners worden op een milieubewuste manier ontworpen 
en geproduceerd. Het design wordt zo compact mogelijk gemaakt waardoor er 
minder materialen nodig zijn. Ook wordt er met milieu- vriendelijke materialen 
gewerkt waardoor 90% van de airconditioners gerecycled kunnen worden.

*Vraag naar de voorwaarden

DE MITSUBISHI HEAVY

SRK-ZS-W, Wit RAL9003

SRK-ZS-WB, Contrast zwart-wit RAL9003 & RAL9011

Infraroodbediening SRC50ZS-W
RAL7044

SRC20ZS-W, SRC25ZS-W2,SRC35ZS-W2
RAL7044

SRK-ZS-WT, Titanium RAL7048 & RAL9011

Ontworpen door de Italiaanse ontwerpers 
TENSA, een ontwerpbedrijf gevestigd in 
Milaan. Door gebruik te maken van het 
nieuwe R32-koudemiddel in combinatie met 
het stijlvolle design voldoet het wandmodel 
aan de Japanse hoge technische 
kwaliteitsnormen.

EIGENSCHAPPEN:
• Strak, Europees design
• Hoog seizoensrendement
• Fluisterstille airconditioner;   
 slechts 19dB in silent modus
• Geprogrammeerde bediening
• Ideale temperatuur dankzij 3D Auto
• Aanpasbaar LED-display
• Op afstand met smartphone te   
 bedienen, dankzij optionele
• WiFi-module



DE MITSUBISHI ELECTRIC

Persoonlijke smaak

Of het nu openbare- of privéruimten betreft, hoog-
waardige materialen en een individuele
smaak spelen een steeds belangrijkere rol in de 
moderne vormgeving van interieurs.
Met de vier kleurvarianten van de Diamond-serie 
kunnen aansprekende ruimtelijke concepten wor-
den gerealiseerd, zonder dat dit ten koste gaat van 
een efficiënte en comfortabele klimaatregeling. De 
speciale lak en het behuizingsoppervlak geeft de 
Diamond wand-unit zijn bijzondere kleurdiepte en 
een luxe afwerking.

3D I-SEE SENSOR

De als optie verkrijgbare 3D i-see sensor herkent 
de aanwezigheid en de plaats van
mensen in de ruimte en past de klimaatregeling 
daarop aan. De Diamond wand-unit bespaart 
daarmee niet alleen energie, maar ook wordt het 
comfort verhoogd doordat de luchtstroom effici-
ent kan worden aangestuurd.

Unieke eigenschappen

• Subtiel, modern design
• Goed leesbaar dankzij verlicht display
• Weektimer
• Passende kleur bij de Diamond wand-unit

Airconditioning op hoog  niveau
De Diamond wand-unit

Ruby Red staat voor een exclusieve vormgeving van het 
interieur en zorgt voor spannende kleuraccenten.

Onyx Black is een duidelijk stijlstatement en geeft 
een moderne look aan elk interieur

Afbeelding op ware grootte

Natural White en Pearl White passen elegant in elk interieur.  
In het bijzonder voor donkere wanden zorgen zij voor moderne contrasten.

KEUZE UIT 4 KLEUREN

Effectieve filtertechniek

Het Plasma-Quad-Plus-filter werkt als een 
elektrisch gordijn, dat dankzij ontlading 
bacteriën en virussen uit de omgevingslucht 
onschadelijk maakt. Naast bacteriën, 
virussen, allergenen en stof verwijdert het 
Plasma-Quad-Plus-filter ook uiterst effectief 
schimmels en microdeeltjes.

Afstandsbedieningen

De vele comfortfuncties van de Diamond 
wand-unit kunnen heel eenvoudig met de 
afstandsbediening worden aangestuurd. Op 
het verlichte display kan alle informatie goed 
worden afgelezen. Voor de belangrijkste 
functies zijn er toetsen met opschrift. 
Gewenste temperatuur,

de ventilatorsnelheid en de uitblaasrichting van 
de luchtstroom, de timer evenals andere
automatische functies kunnen in een 
handomdraai worden ingesteld. De 
afstandsbedieningen voor de Diamond wand-
unit worden in dezelfde kleur geleverd

Voorbeeld van de afstandbediening:



Al bij de eerste contacten hebben wij veel 

vertrouwen gekregen in William Visser. 

William hebben wij ervaren als een rustige en 

hardwerkende ondernemer. Eerst heeft hij de 

situatie bekeken en is snel een passende offerte 

opgemaakt. Daarna konden we spoedig een 

datum prikken voor montage. Alles is keurig 

uitgevoerd. Nu gaan we lekker genieten van de 

airco en laat de mooie hete zomers maar komen.

Ik heb William als zeer deskundig ervaren. Fijne 

communicatie en het was ook gezellige dag 

in huis toen zij de airco’s kwamen plaatsen. 

Achteraf had ik een technische storing waar hij 

meteen actie op ondernam en ik het vertrouwen 

in heb dat het vandaag als ze langskomen wordt 

opgelost.

Onze andere systemen:
MHI Airconditioners

MHI KXZ warmtepompen

NHS Luchtgrodijnen

Kx6 VRF-systemen

Daiking

Panasonic

Carrier

WAT VINDT DE KLANT?

Zeer tevreden over de montage van de airco. 

Kan het bedrijf aanraden.

Bedrijf is echt een aanrader. William is echt een 

vakman en kwam vriendelijk en betrouwbaar over. 

Contact verliep soepel. Werkzaamheden (plaatsen 

van 2 airco’s zijn perfect uitgevoerd.

Ruimte voor nog een stukje tekst. 

De Regge 16

3448 CK Woerden

william@vkew.nl

+31 6 41650827

www.vkew.nl

VRAGEN OVER AIRCO INSTALLATIE OF MIJN WERK?
Heb je een vraag over koelinstalaties? Heb je hulp nodig of ben je 

gewoon nieuwsgierig? Neem gerust contact met ons op. 

geïnstalleerd DOOR VK&W -
TECHNIEK. VRAAG NAAR DE 
MOGELIJKHEDEN!



BEREIKBAAR Van maandag tot en met vrijdag:  +31 6 41650827

MEER INFORMATIE? WWW.VKEW.NL

VISSER KOELING & 
WARMTEPOMP TECHNIEK


