allSTOR buffersysteem
Comfortabel en energiezuinig met elke duurzame warmtebron

Een behaaglijke temperatuur
Het allSTOR buffersysteem is flexibel en milieuvriendelijk. De benodigde energie kan zowel van de zon komen als van een warmtepomp of
hr-ketel. Een of meerdere van deze type warmtebronnen zorgen voor
een efficiënte opwarming van het cv-water. Warm water kunt u dankzij
de warmwatermodule ook direct uit de allSTOR halen. Het resultaat
is een behaaglijke temperatuur in huis én lekker warm kraanwater. Zo
woont u comfortabel tegen lage energiekosten, een ideale combinatie!
Volop genieten zonder zorgen
Grote woningen zijn geen enkel probleem voor het allSTOR buffersysteem. U kunt tenslotte kiezen uit een buffervat van driehonderd liter
oplopend tot een vat van maar liefst tweeduizend liter. Welke capaciteit u ook kiest, de verbruikskosten blijven laag. De intelligente regeling
van de allSTOR zorgt namelijk automatisch voor de warmtebron
met het hoogste rendement. Zodat u volop geniet zonder zorgen!
Soepel en betrouwbaar
Het ‘groene’ allSTOR buffersysteem werkt soepel en betrouwbaar.
Alle onderdelen zijn namelijk door Vaillant zelf ontwikkeld.

Van de beide modules tot en met de geluidsarme en energiezuinige
warmtepomp. Dit maakt de allSTOR eenvoudig aan te passen aan uw
specifieke situatie. Met Vaillant hebt u altijd een betrouwbare oplossing!
Advies op maat en de beste service
Om precies te weten wat het beste bij uw situatie past, kunt een
beroep doen op uw Gekwalificeerd Innovatiepartner. Als deskundig
installateur denkt hij met u mee. Hij geeft u advies op maat en biedt
de beste service voor, tijdens en na de installatie. Meer weten? Vraag
het uw Gekwalificeerd Innovatiepartner: CV&Warmtepomp BV.

Vaillant allSTOR buffersysteem
• Comfortabel: warm water, verwarming en koeling
• Flexibel: geschikt voor woningen én grote gebouwen
• Efficiënt: laag energieverbruik
• Milieuvriendelijk: tot 35% minder CO2-uitstoot

Uw erkend Vaillant Gekwalificeerd Innovatiepartner:

CV& Warmtepomp BV

Bernhardstraat 38
4175 EE Haaften
Tel: 085 - 04 99 220
E-mail: info@cvwarmtepomp.nl
Internet: www.cvwarmtepomp.nl
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Het allSTOR buffersysteem is een sterk staaltje innovatiekracht. Het duurzame systeem van Vaillant combineert een waterbuffer en
boiler in één toestel. Hierdoor bent u verzekerd van hoog comfort omdat u altijd ruim voldoende cv-warmte en warm water tot uw
beschikking heeft. Hoe groot uw woning of warmtebehoefte ook is!

