Koolmonoxidemelder met
noodstopschakelaar

calorMATIC 350
Klokthermostaat

Vervang nu uw cv-ketel en ontvang een
GRATIS koolmonoxidemelder t.w.v. € 116,00

Gegarandeerd rendement
Bij aanschaf van een Vaillant cv-ketel
een GRATIS airMONITOR en calorMATIC 350






A-label gecertificeerd
Royaal in warmwater
Eenvoudig in gebruik
en onderhoudsvriendelijk
Zeer hoog rendement

COMFORT VAN MORGEN






Zuinig met energie
en milieubewust
Bewezen betrouwbare techniek
10 jaar garantie op onderdelen*
Warmtepomp ready

De Marowijne 47 - 1689 AR Zwaag
Postbus 20 - 1689 ZG Zwaag
Telefoon (0229) 291 500 - Fax (0229) 261 841

Warmtepomp ready!

airMONITOR

Vaillant ecoTEC plus/classic
Model Plus

CW klasse

Warmtewatercapaciteit bij 40 ˚C

CV vermogen

Prijs

VHR 20-24 / 5-5

3

11,5 l/min

3,9 - 20,3 kW

€ 1965,-

VHR 25-30 / 5-5

4

14,3 l/min

5,4 - 25,5 kW

€ 1998,-

VHR 30-34 / 5-5

5

16,2 l/min

6,1 - 30,2 kW

€ 2096,-

Model Classic

CW klasse

Warmtewatercapaciteit bij 40 ˚C

CV vermogen

Prijs

VHR 18-24 / 5-3

3

11,0 l/min

6,1 - 21,2 kW

€ 1740,-

VHR 23-28 / 5-3

4

13,4 l/min

7,3 - 27,2 kW

€ 1783,-

VHR 28-34 / 5-3

5

15,8 l/min

9,4 - 32,1 kW

€ 1932,-

Genoemde bedragen zijn inclusief






Rolux 5G HR rookgasdakdoorvoer
Aansluit veiligheidspakket
calorMATIC 350 klokthermostaat
airMONITOR koolmonoxidemelder met noodstopschakelaar

Heeft u vragen of wenst u gebruik te maken van deze actie neemt u dan contact met Wesley op.
Wij zijn bereikbaar op (0229) 30 53 18 of per e-mail op offerte@schoutentechniek.nl

airMONITOR
Effectieve bescherming tegen koolmonoxide
• Reageert veilig en snel op een hoog koolmonoxideniveau
en beschermt tegen koolmonoxidevergiftiging.
• Het gastoestel wordt automatisch uitgeschakeld.

calorMATIC 350
Stijlvolle kamerthermostaat met veel opties
• Wit met blauw verlichte display (7 cm) en full text (NL).
• 350 is de kamerthermostaat.
• Eenvoudig handmatig en/of met weekprogramma instelbaar.
• Gewenste temperatuur is met de draaiknop direct aan te passen.
• De status van de cv-installatie kan via het menu worden uitgelezen.

* In combinatie met een onderhoudscontract en Spirotrap MB3 vuilafscheider (a € 149,-) krijgt u 10 jaar garantie op onderdelen binnen de mantel.
Uitgezonderd glaszekeringen, pakkingen, ontsteek- en ionisatie-elektrodes. *Alleen geldig voor Vaillant HR toestellen.

SCHOUTENTECHNIEK.NL

Oerdegelijke en zuinige hr-ketel

