
Airco warmtepomp showroom aan huis

Tot
€ 3850,-
Subsidie!

V.a.
€ 90,-

per maand!

*alleen lucht/water



Lucht/lucht

Lucht/water

elke ruimte apart verwarmen/koelen

eenvoudig toepasbaar

gasvrij verwarmen

Airconditioning Inverter warmtepomp
Lucht/water

lucht/water

geheel van gas af

ideaal voor vloerverwarming en tapwater

Uw bestaande verwarming op lucht/water warmtepomp

Bestair kan twee soorten 
warmtepompen leveren en installeren!

Gasloos 
wonen!

Lucht/lucht



Niet alleen om uw kosten te verlagen, maar ook om als bedrijf te laten zien dat u uw steentje bijdraagt aan een
beter klimaat. Samen reduceren we de Global Footprint! Bestair is een bedrijf in duurzame installaties zoals
airconditioning en verwarming. Bestair maakt altijd een combi-aanbieding, airconditioning met warmte-
pomp en aanvoeren van energie d.m.v zonne-energie, deze combinatie zorgt voor een omzet verhogend
c.q. betere prestaties van uw medewerkers en gelijktijdig bijdragen aan een lagere energienota en beter
klimaat.

U kunt beginnen met uw klimaat te regelen via een energie-zuinig systeem. De airconditionings van 
Bestair zijn uitgevoerd met warmtepomp. Een warmtepomp is een omkeerbaar systeem, wat daardoor
energie-zuinig is. Geen hoge vervuilde gasrekening meer. U klimaat volautomatisch geregeld. Deze kunt
u ook aansluiten op de zonnepanelen van Bestair, waardoor u uw steentje bijdraagt aan het klimaat.

Verwarmen op een energiezuinige manier is kiezen voor de warmtepomp. U draagt niet alleen bij aan
uw eigen energierekening, zeker in combinatie met zonnepanelen, maar ook ons klimaat. Een goed-
de warmtepomp kunt u zomers gebruiken als airconditioning. De zogenaamde luchtwarmtepomp,
snel, eenvoudig en automatisch in te stellen op de door u gewenste temperatuur. Last van vocht, dat is
door gebruik van de warmtepomp ook geheel in control.

De warmtepomp is momenteel één van de meest milieuvriendelijke manieren om een woning te ver-
warmen. Warmtepompen halen 80% van hun energie uit de omgeving (aarde, water en lucht), waardoor
je niet alleen het milieu een handje helpt maar ook je portemonnee. Zo ligt het verbruik maar liefst 10x
lager dan een traditionele verwarmingsketel!



Zug Series

Bestair heeft drie lijnen voor de particuliere markt.
Zug-series, Med-series en de Costa-series.

Elke lijn heeft zijn eigen stijl, opties en accessoires, zodat voor een ieder
een multisplit airconditioning en warmtepomp is toe te passen. 

Bestair geeft standaard 10 jaar garantie 
en 1 jaar gratis service.

10 jaar
GARANTIE

Energiebesparing 
Niet meer met gas verwarmen!



Multi split 
koel kw      warm kw     Prijs  (incl. btw)     L x H x B in mm              

0       2,1             2,3                € 836,-               837 x 308 x189
0       2,5             3,2                € 846,-               837 x 308 x189
0       3,5             4,0                € 867,-               837 x 308 x189
0       4,2             5,4                € 915,-               837 x 308 x189
0       5,0             5,8                € 1050,-             998 x 345 x 210
0       6,6             7,5                € 1231-              998 x 345 x 210

ZUG-serie by

Zug Series

Multisplit zeer goed te combineren
met meerdere binnenunits

Standard Plus

De Standard Plus is het instapmodel van de luxe serie
airconditioning wandmodellen van LG. Standaard
voorzien van WiFi en Voice Control, een mooie
uitstraling met chromen strip op de voorkant en met
maar 19 db(A) erg stil. Ideaal voor bijvoorbeeld op de
slaapkamer.

Comfort
Filtering
Energie
Design

LG ThinQ

Geluid: stil
19dB(A)

Prijzen zijn excl. buitenunit

Buitenunit:
Tot 5.4 kw     770 x 545 x 288

Tot 9.5 kw     870 × 650 × 330

Tot 14.7 kw   950 x 834 x 330

Maten:



Multi split 

Zug Series

Multisplit zeer goed te combineren
met meerdere binnenunits

Deluxe

De Deluxe heeft een luxe uitstraling en is voorzien van
een UV Nano    filter en AirCare Complete Systeem     .
99,99% van alle bacteriën (corona) die op de fan ko-
men worden gefilterd en verwijderd. Goed voor een 
schone ruimte en ideaal voor mensen met klachten 
in de luchtwegen. Naast stil is deze unit ook nog eens 
zuinig en standaard voorzien van WiFi.

Comfort
Filtering
Energie
Design

LG ThinQ

Geluid: stil
19dB(A)

TM TM

Prijzen zijn excl. buitenunit

Maten Buitenunit:
Tot 5.4 kw     770 x 545 x 288

Tot 9.5 kw     870 × 650 × 330

Tot 14.7 kw   950 x 834 x 330

Maten:

koel kw      warm kw     Prijs  (incl. btw)     L x H x B in mm   

0       2,1             2,3                € 1131,-              837 x 308 x 189  
0       2,5             3,2                € 1141,-              837 x 308 x 189
0       3,5             4,0                € 1162,-              837 x 308 x 189
0       4,2             5,4                € 1210,-              998 x 345 x 210
0       5,0             5,8                € 1345,-              998 x 345 x 210
0       6,6             7,5                € 1526,-              998 x 345 x 210

ZUG-serie Deluxe by



Multi split 

Zug Series

Multisplit zeer goed te combineren
met meerdere binnenunits

Deluxe Design

De glanzend zwarte ARTCOOL Mirror past in ieder
interieur. Het wordt niet alleen warm of koud in de
ruimte; met de nieuwste UV Nano    technologie en
AirCare Complete Systeem    zorgt deze airconditioner
ook voor een schone en gezonde lucht. Dankzij de 
Active Energy Control staat een laag stroomverbruik
garant voor een hoog comfort.

Comfort
Filtering
Energie
Design

LG ThinQ

Geluid: stil
19dB(A)

koel kw      warm kw     Prijs  (incl. btw)       L x H x B in mm   

0       2,1             2,3                € 1331,-                 837 x 308 x 192
0       2,5             3,2                € 1341,-                 837 x 308 x 192
0       3,5             4,0                € 1362,-                 837 x 308 x 192
0       4,2             5,4                € 1410,-                 837 x 308 x 192
0       5,0             5,8                € 1545,-                 998 x 345 x 212
0       6,6             7,5                € 1726-                  998 x 345 x 212

ZUG-serie Deluxe Design by

TM

TM

Prijzen zijn excl. buitenunit

Buitenunit:
Tot 5.4 kw     770 x 545 x 288

Tot 9.5 kw     870 × 650 × 330

Tot 14.7 kw   950 x 834 x 330

Maten:



Multi split 

Zug Series

Multisplit zeer goed te combineren
met meerdere binnenunits

Artcool Gallery

De unieke uitstraling van de ARTCOOL Gallery is per-
fect als je van bijzonder houdt. Dankzij het uitklikbare 
frontpaneel is het erg eenvoudig om de foto uit te 
wisselen naar je eigen stijl. Een gelijkmatige koeling (of 
verwarming) is mogelijk door de 3-weg luchtstroom. Zo 
wordt een perfecte temperatuurverdeling in uw kamer 
gegarandeerd.

Comfort
Filtering
Energie
Design

LG ThinQ

Geluid: stil
27dB(A)

koel kw      warm kw     Prijs  (incl. btw)       L x H x B in mm   

0       2,6             2,9               *€ -----,-                 600 x 600 x 145
0       3,5             3,3               *€ -----,-                 600 x 600 x 145

ZUG-serie Artcool Gallery by

Prijzen zijn excl. buitenunit

Buitenunit:
Tot 5.4 kw     770 x 545 x 288

Tot 9.5 kw     870 × 650 × 330

Tot 14.7 kw   950 x 834 x 330

Maten:

0       WiFi Modem**            *€ -----,-
* Prijzen (€) op aanvraag.
** De Artcool Gallery is WiFi Ready.



Multi split 

Zug Series

Multisplit zeer goed te combineren
met meerdere binnenunits

Console Unit

De LG vloer-/plafondunits worden op de vloer of direct 
onder het plafond gemonteerd. De plafononderbouw 
unit wordt vaak toegepast wanneer er boven het ver-
laagde plafond onvoldoende ruimte beschikbaar
is. Deze units zijn met name geschikt voor grotere, 
langwerpige of hoge ruimtes. 

Comfort
Filtering
Energie
Design

LG ThinQ

Geluid: stil
19dB(A)

koel kw      warm kw     Prijs  (incl. btw)       L x H x B in mm   

0       1,2             1,4               *€ --------,-                 700 x 600 x 210
0       2,6             3,1               *€ --------,-                 700 x 600 x 210
0       3,4             4,2               *€ --------,-                 700 x 600 x 210

ZUG-serie Console unit by

Prijzen zijn excl. buitenunit

Buitenunit:
Tot 5.4 kw     770 x 545 x 288

Tot 9.5 kw     870 × 650 × 330

Tot 14.7 kw   950 x 834 x 330

Maten:

* Prijzen (€) op aanvraag.



Multi split 

Zug Series

Multisplit zeer goed te combineren
met meerdere binnenunits

Cassette Unit

De Cassette Unit beschikt over een aanwezigheids-
sensor, waardoor deze een stuk energiezuiniger is. 
Deze sensor checkt regelmatig op de aanwezigheid 
van mensen en beweging. Hierdoor kan de Cassette 
zichzelf terugvoeren of uitschakelen als er niemand in 
de ruimte aanwezig is. 

Comfort
Filtering
Energie
Design

LG ThinQ

koel kw      warm kw     Prijs  (incl. btw)       L x H x B in mm   

0       2,6             2,9               *€ --------,-                 860 x 132 x 450
0       3,5             3,9               *€ --------,-                 860 x 132 x 450

ZUG-serie Cassette Unit by

Prijzen zijn excl. buitenunit

Buitenunit:
Tot 5.4 kw     770 x 545 x 288

Tot 9.5 kw     870 × 650 × 330

Tot 14.7 kw   950 x 834 x 330

Maten:

* Prijzen (€) op aanvraag.



Foto’s buitenunits



10 jaar garantie op de compressor 

Bij LG staat duurzaamheid en betrouwbaarheid hoog in het vaandel. Wij geven 
maar liefst 10 jaar* garantie op onze compressoren. Daardoor beschikt u niet 
alleen over een energiezuinige, maar ook een zeer betrouwbare airco. Boven-
dien zorgt de Dual Inverter technologie voor nog meer stabiliteit en een lager 
geluidsniveau.

Ingebouwde Wi-Fi 

Dankzij LG’s Smart-technologie kunt u, waar u ook bent, uw airconditioner bedienen 
dankzij de ingebouwde Wi-Fi functie. Met behulp van de LG Smart Thinq app bedient u 
bovendien niet alleen uw airco, maar ook uw andere smart-producten van LG.

Plasmaster Ionizer 

Plasmaster Ionizer+ filter* bevat meer dan 3 miljoen ionen die de lucht steriliseren en 
verfrissen. Daardoor worden schadelijke bacteriën en andere stoffen uit de lucht gefilterd 
en zorgt dit voor een gezonde en frisse leefomgeving.

Eenvoudige spraakbesturing,
tijdbesparend & voor iedereen toegankelijk 

Zoeken naar de afstandsbediening van je airco is niet langer nodig. De LG DUALCOOL 
ThinQ-modellen zijn ook voorzien van AI-luidsprekers zoals bijvoorbeeld LG ThinQ met Google 
Assistant, Alexa, Google Home en zo verder. Dankzij de stemherkenning kun je nu je LG 
airconditioner bedienen met je stem zonder dat je je handen nog nodig hebt.

*10 jaar garantie geldt alleen op de compressor en op aansluiten van 1 buitendeel met 1 binnendeel.

* Zit niet op de Artcool Gallery.

* Zit alleen op de Prestige, Artcool en Deluxe.



Bestair Zug serie multisplit by LG
Voor elke toepassing een
geschikt systeem

De zomers worden warmer en de gasrekening wordt duurder. Uw wilt een koelere zomer en uw huis voor-
deliger verwarmen. Dan is een multisplit de oplossing. Besparingen tot 85% zijn haalbaar!

Uw huis geheel voorzien van airconditioning en warmtepomp door middel van een multisplit is de meeste 
voordelige oplossing. Elke ruimte kunt u apart de temperatuur regelen d.m.v. een app of infrarood afstands-
bediening. Door de luchtcirculatie krijgt u ook een betere vochthuishouding.

Bent u niet in een ruimte dan verspilt u geen energie, u zet de unit uit of op lagere temperatuur. Het voor-
deel van een multisplit is ook voordeliger, zuiniger en u heeft slechts 1 buitenunit nodig. Een multisplit kan 
tot 9 binnen units. Meer weten over de voordelen van een multisplit voor uw huis? Bel nu voor een demon-
stratie aan huis!



Onze referenties



Onze reviews

Zeer vakkundig en netjes

Zeer vakkundige mensen. Heel plezierig om mee te werken. Snel en heel netjes geïnstalleerd. Was binnen 
een dag klaar. Bedenk wel waar je de binnen unit wil hangen want ik wilde hem boven het raam en het gat 
moest door een ijzeren ophanging. Daardoor zijn ze een hele dag bezig geweest, terwijl het in een ochtend 
kon. Maar alles heel netjes en geduldig gedaan. Uiterst tevreden mee. Laat de hete zomer maar komen.

Super tevreden

Onlangs door bestair 4 binnen units laten installeren. Misschien niet de goedkoopste maar wel hele goede 
service. Airco’s zijn van LG met 10 jaar garantie. Super tevreden zeker ook omdat ze ook verwarmen, nu 
kunnen we de cv lager zetten en elke kamer apart verwarmen en alles is te bedienen met je telefoon. De 
jongens van de montage Dave en Jamal werkten zeer netjes en dachten goed mee en respecteerden onze 
privacy tijdens de werkzaamheden. Laat de koude winters en warme zomers maar komen.

Snel en vakkundig hebben ze een mooie...

Snel en vakkundig hebben ze een mooie airco voor straks met die warme zomers aangebracht goed afge-
werkt en zelf alles gezogen waar ze bezig waren geweest . Nu wordt hij geregeld gebruikt om warmte in 
huiskamer te geven.

Snelle en vakkundige levering en montage

Na een afspraak te hebben gemaakt met de vertegenwoordiger thuis kregen we deskundig advies over de 
mogelijkheden. Na ons akkoord op de offerte ging het snel. De airco werd binnen 10 dagen geleverd en keu-
rig gemonteerd; bekabeling werd waar mogelijk netjes weggewerkt en binnen een halve dag was alles klaar. 
Ook de uitleg over het gebruik en de mogelijkheden was goed. Prima service!

Snelle en vakkundige levering en montage

Ik wilde een airco in de slaapkamer voor de zomer, vond op internet de firma Bestair en vroeg info, na af-
spraak kwam er een adviseur en die had alle modellen in een kleine bestelbus. Model was snel uitgekozen 
en onder het genot van een kop koffie werd de offerte gemaakt, na kort onderhandelen werd een prijs over-
een gekomen. Kort daarna vond een preplaatsing plaats. Een monteur kwam kijken of technis mogelijk was 
en hoeveel werk het was. Vier dagen later kwamen er op afgesproken tijd twee monteurs die alles plaatsen 
en afstelden. Deze jongens werkte zeer netjes, toen zij een halve dag later gereed waren kreeg ik een kleine 
uitleg hoe alles werkte. De slaapkamer was geveegd en alle verpakkings materialen werden mee genomen. 
Hoe goed hij werkt weet ik nog niet, het is nu Januari maar heb er alle vertrouwen in.



Waarom LG Centralair?

lucht water warmtepompen

De LG CENTRALAIR biedt klanten veel voordelen, zoals energiebesparing, comfort, eenvoudige bediening en 
goede service dankzij de geavanceerde technologie.

De LG CENTRALAIR inverter-technologie biedt uitstekende energie-efficiëntie met optimale onderdelen, zo-
als een waterpomp, warmtewisselaar en ventilatormotor.

Bovendien biedt de drukbeheersingstechnologie een stabiele verwarmingscapaciteit bij lage temperaturen 
en worden de gewenste prestaties moeiteloos gerealiseerd.

Daarnaast vergroot onderscheidende eigenschappen als het alles-inéén systeem, de Black fin coating en 
gebruiksvriendelijke bediening de comfort en gemak bij de gebruikers. Met een line-up van 5 tot 16 kW ver-
warmingscapaciteit is de CENTRALAIR Monobloc geschikt voor elke situatie.

Uitmuntende prestaties
• Hoge energie-efficiëntie (SCOP 4,45/A+++)
• Uitstekende prestaties bij lage omgevingstemperaturen (100% bij -7 °C)
• Breed bereik
• 65 °C watertemperatuur bij  -7 °C buitentemperatuur
• Stil
• Revolutionaire scrollcompressor

Gebruikersgemak
• Gebruiksvriendelijk
• LG wifi-oplossing (Smart ThinQ)
• Meerdere verwarmingscircuits aan te sluiten
• Verscheidene mogelijkheden voor temperatuurbeheersing
• Aanvraag ISDE subsidie mogelijk voor de gehele line-up

Makkelijke installatie & onderhoud
• Alles-in-een concept
• Geen koeltechnische Stek handelingen benodigd.
• Eenvoudige inbedrijfstelling door de LG CENTRALAIR Configurator





CA2205 CA2207 CA2209 CA38012 CA38014 CA38016

CA38012 CA38014 CA38016

CENTRALAIR

Overzicht



LG CENTRALAIR is het lucht/water warmtepompsysteem van LG dat speciaal is ontwikkeld voor nieuwbouw- 
en gerenoveerde woningen. Het is gebaseerd op de geavanceerde energiebesparende verwarmingstechno-
logie van LG.

LG CENTRALAIR kan worden ingezet als veelzijdige verwarmingsoplossing, van vloerverwarming tot warm-
watervoorziening, waarbij verschillende warmtebronnen kunnen worden gebruikt.

Energie-efficiënte apparatuur
LG CENTRALAIR biedt met de inverter-technologie van LG de beste oplossing voor verwarming en warmwa-
tervoorziening in woningen. Het is viermaal energie-efficiënter dan een boilersysteem, omdat het energie 
absorbeert uit de externe omgeving.

Verschillende toepassingen

Wat is LG Centralair?



LG Verwarmingsoplossing
voor gebouwen van de
toekomst

Onze verwarmingssystemen bieden een milieuvriendelijkere en energie-efficiënte oplossingvoor woningen 
en kantoren door continu onderzoek naar en ontwikkeling van groene-energietechnologie. R32 is een toe-
komstgericht koudemiddel met als voordeel dat het een lager GWP heeft dan conventionele koudemidde-
len. Ook is R32 in staat hogere watertemperaturen te bereiken (65 C).

De verwarmingsoplossing van LG (CENTRALAIR) kan tegelijkertijd de woning verwarmen en warm water ver-
schaffen. Vergeleken met een conventioneel boilersysteem is het efficiënter en heeft het een lagere CO2-uit-
stoot, aangezien het de hernieuwbare energie van de buitenlucht gebruikt. Daarnaast kunnen deze milieu-
vriendelijke oplossingen worden aangesloten op uw eigen thermostaat.

Uw eigen thermostaat of app



3-in-1 oplossing lucht/water warmtepomp

De Monobloc kan met behulp van uw eigen thermostaat bediend worden. De Monobloc kan aan/uit worden 
gezet en de temperatuur kan aangepast worden volgens de mogelijkheden van uw eigen thermostaat. Nieu-
we thermostaten hebben zoals hierboven ter voorbeeld bieden vele mogelijkheden. 

65°C watertemperatuur

Een lucht/water warmtepomp haalt warmte van buiten en verwarmt daarmee uw woning en sanitair warm 
water. Er kan zelfs een temperatuur van 65°C worden gehaald. Bij lage temperaturen kan het zijn dat de 
warmtepomp moeite heeft warmte te verkrijgen. De LG Monobloc behoudt haar totale capaciteit tot wel 7°C 
onder nul. Daardoor houdt u optimaal comfort, zelfs bij zeer lage temperaturen.

Warmwater boiler CV buffertankBuitenunit

CV buffertank

Warmwater boiler

Nest Honeywell Bosch

Uw eigen thermostaat voorbeelden 
ter illustratie. Uitsluitend thermosta-
ten niet ouder dan 5 jaar.

Extreme energie besparing      gasloos     warmwater     gasloos cv

Thermostaat-oplossing



Monobloc
CA2205
CA2207
CA2209

CA38012
CA38014
CA38016

Monobloc



Centralair inventum warmtepomp boiler
Boilervaten - Indirect verwarmde boiler

max. 4 Bar 
Max temp  -10/+90 °C 

Centralair warmtepomp buffertanks
Buffertanks



BestAir, bekend van tv

Demonstratie 
aan huis?

Bel nu: 085 13 08 929

W.M. Dudokweg 27, 1703 DA Heerhugowaard

Bestair showroom
W.M. Dudokweg 27
1703 DA Heerhugowaard
085-1308929
info@bestair.nl

Professioneel advies op maat 

bij u thuis
Door heel Nederland!                     

                      
  


