ATAG

THERMOSTAAT
HAALT HET MAXIMUM UIT
TECHNOLOGIE VOOR UW
COMFORT EN RENDEMENT

ATAG haalt er het maximum uit
De laatste jaren is de energiekost voor een gezin aanzienlijk gestegen.
Daarom ontwikkelde ATAG de zuinigste cv-ketels en accessoires die
dankzij innovatieve technologieën met voorsprong het meeste warmte
halen uit elke kubieke meter gas. Zo krijgt u altijd meer warmte voor uw
geld. Wil u bovendien de verwarming programmeren op maat van uw
comfortbehoefte? Dan is ATAG uw partner.

Onze thermostaat en regelaar halen
het maximum uit technologie voor
uw comfort en redement

Een volledig gamma: van basisregeling tot erg
geavanceerde functies.
De thermostaat en regelaar zijn op maat van uw ATAG
verwarmingstoestel.
Al onze producten zijn gericht op uw gebruiksgemak.
Compatibel met Apple, Amazon en Google*.

* One Zone

De thermostaat en regelaar
zijn geschikt voor:

B E W E ZE N B E T R OUW BAAR HE ID

8 jaar lang ‘Beste Ketel’
(Consumentenbond)

Alle ATAG-ketels en warmtepompen,
volgens model

U geniet standaard 5 jaar garantie*

Appartementen

* Indien de ketel geplaatst wordt door een Select Dealer

Eengezinswoningen
Jong en oud, ook wie niet technisch onderlegd is

Onze Select Dealers staan borg
voor zuinigheid en kwaliteit
Bij de installatie van een CV-ketel en accessoires
komt heel wat kijken. Daarom werken wij met door
ons geselecteerde én opgeleide installateurs: de
‘ATAG Select Dealers’. Zij adviseren u welke de beste
thermostaat 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.

Vraag uw Select Dealer welke thermostaat of regelaar het best bij u en uw ketel past
Type

Afmetingen
DxBxH (mm)

Scherm

Bediening

Kleur

One

103x103x18

touch screen

Bediening op het scherm & op afstand

wit/zwart

One Zone

103x103x18

touch screen

Bediening op het scherm & op afstand

wit/zwart

Cube

93x88x24

LCD scherm

Gemakkelijke 4-knops bediening

zwart

BrainZ

90x140x40

LCD scherm

Eenvoudige bediening, uitlezing & programmering

wit

Wize

155x75x30

LCD scherm

Eenvoudige bediening, uitlezing & programmering

wit

MadZ

144x96x75

LCD scherm

Druk- & draaiknopbediening

zwart

UW SELECT DEALER

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

