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WIE VAN COMFORT HOUDT, KIEST VOOR ATAG TECHNIEK

ATAG I-SERIE: COMFORT & RENDEMENT!
Uitblinkend in warmwaterrendement en warmwatercomfort: het bewijs dat comfort en energiezuinigheid
uitstekend samengaan.
Verschillende ATAG cv-ketels zijn als testwinnaar uit
diverse Europese consumententesten naar voren
gekomen. Sinds 1999 speelt ATAG hierin een belangrijke
rol. Vooral het gebruik van hoogwaardige materialen is
hierin bepalend geweest.

Consumentenbond
Mrt 2017

“De ATAG i-Serie heeft een
onovertroffen
warmwaterrendement, wat
deze CW5-versie i36EC
nog aanvult met een prima
warmwatercomfort.”

Testoordeel
‘Beste uit de Test’ Mrt 2017
Comfort, rendement en
betrouwbaarheid zijn de
belangrijkste eigenschappen van
de nieuwe i-Serie.
Deze bepalen voor een belangrijk
deel het testoordeel van de
Consumentenbond.
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Consumentenbond:
“Snelheid bad vullen is goed”

Consumentenbond:

“ Warm water: temperatuur en
stabiliteit is goed”

Consumentenbond:

“Energiezuinigheid verwarming is goed”

Consumentenbond:

“Energiezuinigheid warm water is goed”

Quote Consumentenbond “Tevredenheid, levensduur, betrouwbaarheid is zeer goed”.

DIT MAAKT EEN ATAG CV-KETEL ZO SPECIAAL!
ATAG heeft al meerdere jaren met verschillende cv-ketels
het predicaat ‘Beste uit de Test’ behaald. Sinds 2009
behoren de cv-ketels, gemaakt in Nederland, tot de beste in
zijn soort. Comfort, rendement en betrouwbaarheid zijn de
belangrijkste eigenschappen van de nieuwe i-Serie.

ATAG i & Comfort
Snel en veel warm water. Het snel vullen van een bad of het gebruiken
van bijv. een stortdouche is geen probleem voor de ATAG i. Ook heeft
de i-Serie een zuinige modulerende A-label pomp. Dit maakt de cv-ketel
nog stiller en vermindert ruis in de leidingen.

ATAG i & Rendement
Het rendement geeft weer hoe energiezuinig een cv-ketel is. De warmtewisselaar is het belangrijkste onderdeel van de cv-ketel. Deze draagt
de warmte over naar het water. Bij ATAG gemaakt van RVS. De belangrijkste eigenschap van RoestVastStaal is efficiëntie met als resultaat
een snelle verwarming en snelle beschikbaarheid van warm water.
De EC-varianten van de i-Serie beschikken over een 2e warmtewisselaar:
Economizer. Voor een nog beter rendement. Dus nog zuiniger!

ATAG i & Betrouwbaar
Duurzaamheid en RVS gaan hand in hand. RVS roest niet en zal niet
slijten. Na 15 jaar is een ATAG cv-ketel nog net zo zuinig als op de
dag van aanschaf.

ATAG i & Toekomst
De i-Serie is voorbereid op de toekomstige veranderingen in de gassamenstelling. Het ATAG Multigasblok kan nu al diverse soorten
(groen) gas verwerken.

ATAG I & DE JUISTE KEUZE IN CW4 EN CW5.
De ATAG i36EC met CW5 label- is een cv-ketel die snel en veel warm water levert. Dit
wordt weergegeven door het zogenaamde CW-label. Hoe hoger het cijfer, hoe meer
warm water de ketel kan leveren.
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Ook met een CW4 toestel uit de i-Serie, bijv. de i28EC, haalt u het beste in huis.
Deze ketel heeft dezelfde technische eigenschappen als de ATAG i36EC.
www.atagverwarming.nl

U heeft al een ATAG CV ketel vanaf € 1.690,00 incl. BTW en volledige montage

Haren

Installatie
buro

