JOUW COMFORT ZONE

Maak van je huis
jouw comfort zone
Verwarming

De comfort zone
van Josine
Josine uit Zeist is dol op planten. Haar hele huis staat
er mee vol. Daarom wil zij de temperatuur in huis
graag optimaal kunnen controleren.

‘Er staan hier veel planten in huis. Een flink aantal daarvan zijn
tropisch. Nu hoeft het hier in huis niet altijd tropisch warm te zijn,
maar ik verlang wel naar een constante temperatuur.
Een bananenplant houdt tenslotte niet van een onverwacht
koufront - en ik ook niet!’
‘Daarom heb ik de ATAG One thermostaat in huis. Die bedien ik
heel makkelijk op afstand met een app. Zo kan ik vanuit mijn werk
alvast de verwarming aanzetten als ik naar huis ga. Ook mijn bad
is snel gevuld met warm water. Daar kan ik van op aan:
zuinigheid, en het vertrouwen dat hij het altijd doet.’

Ook jouw comfort
zone verdient de
beste cv-ketel

Bij ATAG vinden we dat je recht hebt op maximaal
comfort. Dat je thuis altijd moet kunnen genieten van
een aangename temperatuur en voldoende warm
water. Wie je ook bent. Je huis is waar jij je comfortabel
voelt. Hoe je thuis ook is, het is jouw comfort zone.
Wij maken het graag voor je mogelijk.

ATAG, JOUW COMFORT ZONE
Een ATAG cv-ketel is op lange termijn de voordeligste. Ga naar
atagverwarming.nl en vind in drie stappen de weg naar jouw
comfort zone.



VIND JE INSTALLATEUR



KIES JE CV-KETEL



MAAK EEN AFSPRAAK

Bij het kiezen van een nieuwe cv-ketel maak je een
aantal afwegingen. De ATAG dealer kan je op de
juiste manier adviseren en helpen in je keuzeproces.

Woon je alleen of samen, of misschien met een groot
gezin? Woon je ruim of juist heel knus? Dat is allemaal
bepalend voor je verbruik, en speelt mee bij je keuze
van de juiste cv-ketel.

Op zoek naar deskundig advies, of wil je graag een
afspraak maken voor installatie? Neem dan gerust
contact met ons op.

Maak van je huis
jouw comfort zone
Verwarming

Wie van comfort houdt, kiest voor ATAG

DE 8 VAN ATAG
Het kiezen van een cv-ketel is niet gemakkelijk.
Je wilt zeker weten dat je kiest voor comfort en
betrouwbaarheid. Wij vergemakkelijken je keuze door
het bieden van de 8 ATAG zekerheden. Dankzij de
8 van ATAG zit je er altijd warmpjes bij!
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ZUINIG

MILIEUVRIENDELIJK

BETROUWBAAR

KWALITEIT

Dankzij het hoge rendement
gaat je gasverbruik omlaag.
Zo bespaar je op je energiekosten - jarenlang!

ATAG cv-ketels hebben een
schone verbranding en een
zeer lage emissie en kennen
daardoor een lage milieu
belasting.

Bij ATAG ontvang je tot
15 jaar garantie op het hart
van de cv-ketel, de RVS
warmtewisselaar. Standaard
5 jaar garantie* op een
nieuwe ATAG cv-ketel.

Verschillende ATAG cv-ketels
zijn als testwinnaar uit diverse
Europese consumententesten
naar voren gekomen. Sinds
1999 speelt ATAG hierin een
belangrijke rol. Vooral het
gebruik van hoogwaardige
materialen is hierin bepalend
geweest.
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COMFORT

INTELLIGENT

Dankzij een snelle opwarming en warmwaterlevering
bieden ATAG cv-ketels
optimaal comfort.

De cv-ketel past zich aan
aan de gevraagde warmte
behoefte, zodat hij nooit
harder werkt dan nodig.

ONDERHOUDS
VRIENDELIJK
Dankzij de roestvaststalen
(RVS) warmtewisselaar
hebben onze cv-ketels weinig
onderhoud nodig.

VEILIG
Alle cv-ketels van ATAG
worden uitvoerig getest en
voldoen aan de hoogste
Europese veiligheids
wetgeving.

*Alleen bij de ATAG SelectDealer, vraag naar de voorwaarden.
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Wie van comfort
houdt, kiest voor
techniek

WAT MAAKT EEN ATAG CV-KETEL
ZO SPECIAAL?
ATAG is Nederlands, ATAG is kwaliteit en ATAG is techniek.
Dit komt naar voren in een aantal belangrijke onderdelen van
de cv-ketel:
1

WARMTEWISSELAAR

Het meest belangrijke onderdeel is de warmtewisselaar, een
buizenstelsel dat zijn warmte overdraagt aan het water dat jouw
huis verwarmt.
Dit ‘warme hart’ is bij ATAG gemaakt van de hoogste kwaliteit
roestvaststaal. Ongevoelig voor roestvorming en slijtage.
En zorgt zo voor een betere warmteoverdracht in vergelijking
met een aluminium warmtewisselaar. Met als resultaat dat na
15 jaar jouw ATAG cv-ketel nog net zo zuinig is als op de dag
van aanschaf.
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ECONOMIZER

Deze – exclusief – door ATAG ontwikkelde tweede warmtewisselaar benut de warmte van de rookgassen, die normaal gesproken
via de schoorsteen verdwijnen. Zo wordt de cv-ketel nog zuiniger
en de energierekening nog lager.

3

A-LABEL POMP

Een zuinige, modulerende A-label pomp die zich aanpast aan de
warmtebehoefte. Ook wordt de installatie hierdoor stiller.
Een besparing op energiekosten van € 40-50,- per jaar is mogelijk.
4

MULTIGASBLOK

De gassamenstelling gaat veranderen. Omdat een cv-ketel
tenminste 15 jaar meegaat, is dit iets om rekening mee te
houden. Alle ATAG cv-ketels zijn al voorbereid op de toekomst
en kunnen eenvoudig worden omgeschakeld naar de nieuwe
gassamenstelling dankzij het intelligente Multigasblok dat
moeiteloos elke gasmix ‘aankan’.

DEZE ONDERDELEN
MAKEN EEN
ATAG CV-KETEL
ZO SPECIAAL
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Warmtewisselaar
Economizer
A-label pomp
Multigasblok
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Deze brochure wordt u aangeboden door:

www.atagverwarming.nl

JOUW COMFORT ZONE

