
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 warmtepompen die dankzij innovatieve 
technologieën met voorsprong het meeste warmte halen uit elke kubieke meter gas of 
lucht. Deze ervaring laat ons toe om ook het rendement uit de lucht te halen die door 
de zon constant wordt opgewarmd, al dan niet in combinatie met een ondersteunde 
bijverwarming op gas. 

Onze Warmtepompen halen  
het maximum uit de lucht  

Al dan niet gecombineerd met gas (om bij te verwarmen).

Makkelijk te plaatsen.

Elektrische varianten beschikbaar en kunnen gekoppeld 
worden aan andere verwarmingsoplossingen.

Verschillende mogelijkheden om CO2-neutraal te zijn.

DE ATAG  
WARMTEPOMPEN
HALEN HET MAXIMUM UIT  
DE LUCHT, AL DAN NIET  
GECOMBINEERD MET GAS



Onze warmtepompen  
zijn geschikt voor: 

Bestaande woningen

Iedereen die CO2-neutraal wil zijn 

Nieuwbouwwoningen

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

8 jaar lang ‘Beste Ketel’  
(Consumentenbond)

U geniet standaard 5 jaar garantie*

Bij de installatie van een systeem op alternatieve 
energie komt heel wat kijken. Daarom werken wij met 
door ons geselecteerde én opgeleide installateurs: de 
‘ATAG Select Dealers’. Zij adviseren u welke de beste 
oplossing 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. 

Zuinigheid en kwaliteit worden  
gewaarborgd door onze Select Dealers

ATAG CONTACT
UW SELECT DEALER

03 641 64 40 

info@atagverwarming.be

www.atagverwarming.be

Bepaal samen met uw Select Dealer de meest rendabele oplossing

Hybride Zone

Fluisterstille buitenunit 
Hybride zone binnenmodule 
I-zone ketel 

Hybride

Een veelzijdige warmtepomp die gecombineerd kan 
worden met andere verwarmingsoplossingen. Ze kan 
verwarmen, koelen & warm water bezorgen. Deze wordt 
gebruikt bij bestaande woningen die willen vergroenen. 
Dit is een tussenoplossing naar CO2 neutraal.

All electric

De warmtepomp gebruikt de warmte uit de lucht om te 
verwarmen. Deze is geschikt voor nieuwbouwwoningen, 
maar ook ter vervanging van een bestaande 
warmtepomp of voor een grondige renovatie.

* Indien de ketel geplaatst wordt door een Select Dealer

Hybride All

Fluisterstille buitenunit 
Hybride all binnenmodule 
Een bestaande of niet  
zone ketel 

All Electric Plus

Fluisterstille buitenunit, 
all electric binnenunit & 
eventueel gecombineerd met 
een vrijstaande boiler 

All Electric Compact 

Fluisterstille buitenunit,  
all electric compact 
binnenunit met 
geïntegreerde boiler  
van 180l


