Wilt u ook kosten besparen voor energie en tegelijk de natuur sparen? Dat kan.

Profiteer dan nu van de grandioze aanbieding van vdp

Remeha Avanta 28c CW4 voor slechts € 1.449,00 (incl. BTW en plaatsen)*
Juist in het voor- en najaar gebruiken de oude HR cv-ketels relatief de meeste energie.
Vervang daarom nu uw oude HR cv-ketel voor een Remeha Avanta 28c CW4
Een oude HR cv-ketel kan alleen maar “aan of uit”, wat betekent dat de ketel alleen maar op de hoogste stand
kan branden of helemaal uit, wat dus bijna nooit nodig is. Hierdoor gaat er veel energie verloren door de
schoorsteen, wat uw gasrekening onnodig hoog maakt en de natuur nog zwaarder belast.
Moderne HR cv-ketels zijn modulerend. Dat wil zeggen dat de ketel de warmteproductie afstemt op de vraag,
en dat bespaart veel energie, waardoor uw gasrekening lager is en de natuur gespaard wordt.
Deze Remeha Avanta is een moderne, dus modulerende HR cv-ketel. Deze ketel kan een bovengemiddeld
hoeveelheid warm water leveren van maar liefst 12,5 liter van 40° C per minuut, en een maximaal CVvermogen van 26,7kW, vaak ruim voldoende voor een woning. Bij juist gebruik is wel 20% besparing op
energiekosten voor warmwater mogelijk.
Voor een originele Remeha I-Sense klokthermostaat betaalt u slechts € 50,00 (incl. BTW en alleen in
combinatie met de Remeha Avanta 28c CW4).
Wilt u meer weten? Mail of bel dan naar info@vdp.nu of 0592-542658 en vraag naar de beste oplossing bij u
thuis.

vdp-TRADING, ook gespecialiseerd in hoog-rendement-verwarmingsystemen, vloer- en wandverwarming,
zonne-energie en aardwarmte.
* Voorwaarden
 De aanbieding is alleen geldig voor het vervangen van een HR cv-ketel en wordt aangesloten op de
bestaande leidingen, eventuele materialen tot maximaal 1 meter van de ketel zijn inbegrepen.
 Bestaande rookgasafvoer dient dubbelwandig- en geschikt te zijn voor een condenserende cv-ketel.
 Bestaande HR cv-ketel en leidingen dient/dienen goed bereikbaar te zijn en er wordt hulp voor handen spandiensten van de eigenaar/bewoner verwacht.
 Alleen geldig in de provincies Groningen, Friesland en Drenthe, behalve de Waddeneilanden).
 Onder voorbehoud van niet nader genoemde en/of uitgesloten voorwaarden en/of situaties.
 Zolang de voorraad strekt, dus op is op.
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