REDAKTIONEL ANNONCE

Hvis du vil vide noget om varmepumper, skal du blot spørge Franck Bentin.
Han har efter eget udsagn været i branchen i en menneskealder.

VÆRD AT VIDE
OM VARMEPUMPER
Franck Bentin har svendebrev som elektriker og autorisation
som køletekniker fra DTU. LKS står for Lunds Køle Service
og blev grundlagt af Nis Lund i 1970. Franck Bentin overtog
virksomheden i 1994 og har siden ført virksomheden videre
med god og nærværende service og gåpåmod.
Franck Bentin befinder sig derfor på landevejen det meste af
dagen, hvor han besøger kunder og rådgiver dem om, hvilken varmepumpe de skal vælge.
LKS forhandler både varmepumper med luft-til-luft, luft-tilvand og vand-til-vand (jordvarme) – foruden fryse-, køle-,
klima- og airconditionanlæg.
EN GOD ÅRGANG
”Jeg er jo af den årgang, der er dygtig til det hele,” siger
Franck Bentin med et glimt i øjet. ”Jeg havde en læremester,
der sagde: Franck, har du prøvet det her før? Når jeg sagde

nej, sagde han: ’Jamen så skal du da ud og lære det.’ Næste
gang han spurgte, sagde jeg selvfølgelig: ’Ja, det har jeg!’
Så sagde han: ’Super! Så kan du det jo. Afsted med dig!’”
DE RETTE DIMENSIONER
Så summa summarum, Franck Bentin har prøvet det meste
– og med mange år i branchen, har han et godt netværk og
viden om, hvad der fungerer. Franck Bentin for¬tæller fx, at
det er vigtigt at beregne den rette størrelse af varmepumpen ud fra husets størrelse – ikke nødvendigvis i forhold til
forbruget.
Og han slår samtidig et slag for, at oliefyrsejere kontakter en
autoriseret kølemontør, så man er mere sikker på, at varmepumpens dimensioner passer. ”Det koster måske lidt mere,
end at købe en billig model, men så slipper du også for eventuelt bøvl, fordi den er for lille, for stor eller for dårlig.”

Skru op for varmen
med den rette energiløsning
Få et gratis og uforbindende tilbud
hos Franck Bentin på tlf. 70 205 609
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