
Victoria Standard Outdoor   
Victoria Standard Outdoor, designet af Nordic Concealed, fremstår svævende og elegant i udtrykket. 
Victoria er designet, så varmepumpen ikke er synlig, men stadig således at varmepumpens luftcirkulation er 
optimal, og ydeevnen ikke påvirkes. Victoria er udført i et stilrent nordisk design, der passer på moderne 
minimalistisk byggeri såvel som klassiske nordiske villaer og sommerhuse. Victoria kan integreres i havens 
udseende, da du kan placere fx krukker ovenpå skjuleren, og kan males så den passer til deres bolig.
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Victoria Standard er fremstillet i trykimprægneret 

træplanker. Trykimprægneret træ er behandlet, så det 

er modstandsdygtig over for biologisk nedbrydning 

som for eksempel råd eller svampeangreb. Nordic 

Concealed bruger kun Nordisk Træbeskyttelses Råd 

(NTR) mærket træ.

Trykimprægneret træ er meget vejrbestandigt på 

grund af træets overfladebehandling. Derudover er 

træet velegnet til efterbehandling med enten træolie 

eller maling på samme måde som ubehandlet træ. På 

denne måde kan du tilpasse skjuleren, så den netop 

passer med farven på dit hus. Victoria Standard 

leveres umalet.

Victoria serien er udviklet i tæt samarbejde med 

installatører og testet på den danske skole for 

køleteknik i Hadsten, hvilket sikrer at skjuleren har 

minimal effekt på ydeevnen af Deres varmepumpe.

Hos Nordic Concealed er kvalitet og lang levetid i 

højsæde, og alle vore produkter er fremstillede af 

kvalificerede håndværkere i Danmark. Rammen af 

vores skjulere er udført i galvaniseret stål, og samlinger 

m.m. er i rustfrit stål der kan modstå det skandinaviske

miljø.

Victoria Standard Outdoor kommer i to størrelser 

(indvendige mål):

1 - Højde 590mm x Dybde 465mm x Længde 905mm 

2 - Højde 690mm x Dybde 465mm x Længde 905mm 
Victoria Standard Outdoor kan desuden tilpasses i 

højden så den kan afdække en lang række luft-til-vand 

varmepumper. 

Victoria Standard Outdoor er udført i et stilrent nordisk 

design, der vil passe på moderne minimalistisk byggeri 

såvel som klassiske nordiske villaer. Formålet med 

denne model er ikke bare at afdække varmepumpen, 

men at skabe et smukt  møbel der forskønner der ydre 

rum hvor den er monteret.


