geoTHERM warmtepomp
De energiezuinige oplossing voor onbezorgd comfort

I.s.m. : ISSO, Kennisinstituut voor de installatiesector

Direct besparen dankzij gratis energie
Om te verwarmen en te koelen haalt de geoTHERM energie uit de
bodem. Dat is duurzaam én zuinig. In alle opzichten comfortabel!
U zult merken dat u meteen tot wel 45% kunt besparen op uw
energieverbruik. Er is immers geen gas meer nodig om uw woning
te verwarmen of te koelen. De hoogefficiënte warmtepomp haalt
gratis energie uit de bodem en geeft die af aan uw cv-installatie.
Dat scheelt al gauw honderden euro’s per jaar! En betekent ook een
indrukwekkende vermindering van de CO2-uitstoot met wel 45%.
Doordacht in techniek, eenvoudig in gebruik
Wat verwacht u van uw warmtepomp? Alleen verwarming van uw
woning? Warm water? Koeling? Of allemaal? Met de geoTHERM
kunt u alle kanten op. Welk type voor u het meest geschikt is,
hangt af van uw specifieke situatie. Vaillant biedt zo veel keuze,
dat er altijd een warmtepomp is die precies aan uw wensen
voldoet. En de bediening? Die is heel eenvoudig. Uw installateur
zal alles zo voor u instellen, dat u er geen omkijken naar heeft.

Met de geoTHERM kiest u voor onbezorgd comfort. Daar
staat de slimme techniek van Vaillant voor garant.
De winst van betrouwbare service
Uw Gekwalificeerd Innovatiepartner geeft graag advies op maat.
Eén ding staat vast: u kunt vertrouwen op een service die even
betrouwbaar is als onze apparatuur. Voor, tijdens en na de installatie.
Meer weten? Vraag het uw Gekwalificeerd Innovatiepartner:
CV&Warmtepomp BV.

Vaillant geoTHERM warmtepomp
• Comfortabel: warm water, verwarming en koeling
• Veelzijdig: voor elke situatie het juiste type
• Efficiënt: tot 45% besparing op energieverbruik
• Milieuvriendelijk: tot 45% minder CO2-uitstoot
• Betrouwbaar: toppunt van Duitse degelijkheid

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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Als er één warmtepomp is die zijn waarde al jarenlang in de praktijk bewijst, dan is het wel de geoTHERM van Vaillant.
Behaaglijk warm op gure winteravonden. Aangenaam koel tijdens zwoele zomerdagen. Met de geoTHERM elektrische
warmtepomp heeft u altijd de ideale temperatuur in huis. En uw energieverbruik? Die is minimaal.

