ﬂexoTHERM/ﬂexoCOMPACT warmtepompen
Zuinig met energie, maximaal in comfort

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

Zomers lekker koel, ’s winters heerlijk warm
De duurzame flexoTHERM/flexoCOMPACT warmtepompen zijn extreem
energiezuinig en uitgerust met het A++ energielabel. Dit levert al gauw
een besparing op van 45% op uw energiekosten. Hoe het werkt?
De warmtepomp onttrekt natuurlijke warmte uit de bodem of de lucht
en geeft deze af aan een speciale vloeistof in de warmtepomp: het
koudemiddel. Een compressor verhoogt vervolgens de druk. Hierdoor
stijgt de temperatuur die de warmtepomp afgeeft aan uw woning.
In de zomer daarentegen, koelt de flexoTHERM of de flexoCOMPACT
uw huis met behulp van koelte uit de lucht of uit de bodem. Met actieve
koeling of optionele passieve koeling, verlaagt u de temperatuur met
maximaal 5 graden. Zo snijdt het mes aan twee kanten: uw huis heerlijk
warm in koude periodes en lekker koel tijdens warme,
zwoele zomerdagen.
Altijd volop warm water
Lekker het bad laten vollopen of lang douchen. De flexoCOMPACT met
ingebouwde boiler van 175 liter biedt u deze prettige luxe.
Met dit mooie combitoestel heeft u altijd de beschikking over een grote
hoeveelheid duurzaam verwarmd water.

Wilt u extra veel warm water omdat u meerdere badkamers heeft?
Dan kunt u kiezen voor de solowamtepomp flexoTHERM in combinatie
met een uniSTOR boiler.
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 flexoTHERM / flexoCOMPACT warmtepompen
• Comfortabel: warm water, verwarming en koeling
• Flexibel: voor elke situatie een oplossing
• Efficiënt: tot wel 45% besparing op uw energieverbruik
• Milieuvriendelijk: vermindering 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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Geniet het hele jaar zorgeloos van comfort in optima forma met de flexoTHERM of de flexoCOMPACT warmtepomp. In de winter is
uw huis behaaglijk warm en ’s zomers aangenaam koel. Bovendien kan de waterkraan volop stromen voor een lange douchebeurt of
een heerlijk ontspannen bad. Een traktatie waar u en uw gezin met een gerust hart volop van kunnen genieten, omdat u weet dat
dit met de stille en extreem zuinige flexoTHERM of flexoCOMPACT weinig energie kost.

