auroSTEP plus zonneboiler
Veel warm water dankzij zonne-energie

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

Lang douchen en ontspannen in bad
Fijn lang douchen en heerlijk ontspannen in bad. Met de
energiezuinige auroSTEP plus zonneboiler van Vaillant geniet
u hiervan zonder zorgen over uw energieverbruik. Het systeem
werkt heel eenvoudig. Zonnecollectoren vangen zonnestralen op.
De opgevangen zonnewarmte wordt afgegeven aan het water
in de zonneboiler. Is de watertemperatuur hoog genoeg, dan
gaat het water rechtstreeks vanuit de boiler naar uw kraan. Als
de temperatuur te laag is, springt de hr-ketel of de elektrische
naverwarmer bij. Zo bent u altijd verzekerd van lekker warm water.

Royaal voor elk gezin
De auroSTEP plus zonneboiler van Vaillant heeft een royale inhoud
van 150 of 250 liter. Dus ook als u een groot gezin heeft of meerdere
badkamers, is deze zonneboiler ideaal. Bovendien kunt u voor
maximaal resultaat kiezen voor één, twee of drie zonnecollectoren.
De auroSTEP plus is verkrijgbaar als terugloop- en als druksysteem.

Prettige luxe
Het geheim van de auroSTEP plus zonneboiler zit niet alleen in de gratis
warmte van de zon. Doordat de zonneboiler het ‘koude’ water continu
opwarmt, kan de ecoTEC plus hr-ketel van Vaillant grotere hoeveelheden
water sneller verwarmen. De hr-ketel levert in combinatie met de
auroSTEP plus elke minuut veertig procent meer warm water. Uw
energieverbruik gaat met ruim de helft omlaag en de CO2 uitstoot daalt
evenredig. Geen wonder dat deze combinatie resulteert in een mogelijke
tapwater energieklasse van A+++. Prettige luxe voor u en uw gezin!

De beste service en deskundig advies
Past de auroSTEP plus zonneboiler bij uw woning? Hoeveel
collectoren zijn voldoende? Vragen die uw deskundig installateur
voor u beantwoordt. Als Gekwalificeerd Innovatiepartner denkt
hij actief met u mee en geeft advies op maat. Hij biedt de beste
service voor, tijdens en na de installatie. Meer weten? Vraag het
uw Gekwalificeerd Innovatiepartner: CV&Warmtepomp BV.

Vaillant auroSTEP plus boilersysteem
• Comfortabel: tot 40% meer warm water per minuut met
een Vaillant hr-ketel
• Flexibel: geschikt voor grote en kleine huishoudens
• Veelzijdig: voor bestaande huizen en nieuwbouw
• Efficiënt: tot 55% besparing op uw energieverbruik
• Milieuvriendelijk: tot 55% 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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Doe de kraan open en voel meteen die heerlijk warme krachtige straal. Zie hoe snel uw bad volloopt. Dat is luxe om vrijuit van te
genieten. Zonder zorgen over het milieu of uw energierekening. Want Vaillant laat de zon voor u werken. Wilt u zuinig zijn met
energie? En toch maximaal comfort? Dan is de auroSTEP plus úw zonneboiler!

