
HALEN HET MEESTE UIT  
UW ENERGIE VOOR  
CONTINUE WARM WATER

DE ATAG  
BOILERS

ATAG haalt er het maximum uit
De laatste jaren is de kost van energie voor elk gezin aanzienlijk gestegen.  
Daarom heeft ATAG als doelstelling om de zuinigste CV-ketels en accessoires te 
ontwikkelen. Door onze technologische voorsprong en innovaties halen wij de 
meeste warmte uit elke m3 gas en houden we deze energie vast in onze boilers. 
Zo betaalt u nooit te veel voor uw energie.

Onze boilers halen  
er het maximum uit

Kies een staande of een hangende boiler.  
Deze hebben een inhoud van 60 tot 300 liter. 

Boilers uit hoogwaardig inox: optimale warmte-
overdracht dankzij groot verwarmd oppervlak.

Onze zonneboilers kunnen ook warmte halen  
uit zonne-energie.

Topisolatie voor optimale energie-opslag.



De boilers zijn geschikt voor: 

Appartementen individueel of gezamenlijk

Eengezinswoningen

Alle ATAG solo cv-ketels

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

8 jaar lang ‘Beste Ketel’  
(Consumentenbond)

U geniet standaard 5 jaar garantie*

Bij de installatie van een CV-ketel of boiler komt 
heel wat kijken. Daarom werken wij met door ons 
geselecteerde én opgeleide installateurs: de ‘ATAG 
Select Dealers’. Zij adviseren u welke de beste 
boiler 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. 

Onze Select Dealers staan borg  
voor zuinigheid en kwaliteit

ATAG CONTACT
UW SELECT DEALER

03 641 64 40 

info@atagverwarming.be

www.atagverwarming.be

Type Boilerinhoud (l) Diameter (mm) Breedte (mm) Hoogte (mm) Energieklasse

QBV/QBH 60 54 n.v.t. 500 680 A

QBV/QBH 110 104 n.v.t. 500 1100 B

CBS 150 143 605 n.v.t. 986 C

CBS 200 194 605 n.v.t. 1246 C

CBS 300 294 605 n.v.t. 1776 D

Vraag uw Select Dealer welke boiler het best bij u past 

*Indien de ketel geplaatst wordt door een Select Dealer


