ATAG
XL-SERIE
HAALT HET MEESTE
UIT GAS VOOR DE
GROOTSTE RUIMTES

ATAG haalt er het maximum uit
De laatste jaren is de energiekost voor iedereen aanzienlijk gestegen.
Daarom ontwikkelde ATAG de zuinigste CV-ketels die dankzij innovatieve
technologieën met voorsprong het meeste warmte halen uit elke kubieke
meter gas. Zo krijgt u altijd meer warmte voor uw geld.

Onze XL-serie (alleen of in een cascade-systeem)
haalt het meeste uit gas door

Een uniek intelligent cascade-systeem dat bepaalt
hoeveel warmte nodig is.
Deze serie is haast onbeperkt combineerbaar dankzij
3 vermogens: 70, 110 en 140 kW.
De unieke warmtewisselaar. ATAG is de enige met deze
INOX warmtewisselaar. Inox roest nooit, waardoor uw ketel
altijd zijn maximale rendement blijft halen. Zelfs na 20 jaar.
Elke warmtewisselaar bestaat uit 81 individuele inox
buizen. Zo is het contact van het doorstromende water
met de geproduceerde warmte maximaal en haalt u véél
meer uit 1m3 gas.
Het hoogste rendement (99%) en de laagste totale
kostprijs op de markt.

De XL-serie cascade
is geschikt voor:

B E W E ZE N B E T R OUW BAARH E ID
8 jaar lang ‘Beste Ketel’
(Consumentenbond)

Bestaande en nieuwe grote gebouwen

U geniet standaard 5 jaar garantie*

KMO gebouwen
Gezamenlijk verwarmen van
appartementsgebouwen

* Indien de ketel geplaatst wordt door een Select Dealer

Magazijnen en bedrijfsgebouwen
Openbare gebouwen zoals kerken,
sporthallen en scholen

Onze Select Dealers staan borg
voor zuinigheid en kwaliteit
Bij de installatie van een CV-ketel komt heel wat kijken.
Daarom werken wij met door ons geselecteerde én
opgeleide installateurs: de ‘ATAG Select Dealers’. Zij
adviseren u welke de beste ketel is voor uw situatie
en zorgen er bij installatie en onderhoud voor dat het
rendement maximaal blijft. Enkel zo kunnen we ervoor
zorgen dat uw energiefactuur zo laag mogelijk blijft.

Elke cascade is op maat
Omdat alle vermogens met elkaar gecombineerd
kunnen worden, werken we steeds een cascade op
maat uit. Zo betaalt u niet voor een onnodig hoge
verwarmingscapaciteit. Onze Select Dealers en
ATAG België voeren deze analyses samen uit om
tot de zuinigste oplossing te komen met het beste
verwarmingsresultaat.

UW SELECT DEALER

Colruyt Group: verwarmen van
een magazijn van 30 000m2

ATAG CONTACT
03 641 64 40
info@atagverwarming.be
www.atagverwarming.be

