
HALEN HET MAXIMUM UIT  
ALTERNATIEVE ENERGIE  
ZOALS ZON EN LICHT

DE ATAG  
SOLARSYSTEMEN

ATAG haalt er het maximum uit
De laatste jaren is de energiekost voor een gezin aanzienlijk gestegen.  
Daarom ontwikkelde ATAG de zuinigste CV-ketels die dankzij innovatieve 
technologieën met voorsprong het meeste warmte halen uit elke kubieke meter gas. 
Deze ervaring laat ons toe om ook het rendement uit zonne-energie te maximaliseren, 
al dan niet in combinatie met een ondersteunde bijverwarming op gas. 

Onze solarsystemen halen het maximum 
uit deze alternatieve energie

Onze solarsystemen zijn compatibel met  
al onze verschillende installatietypes. 

Ze zijn combineerbaar met gasverwarming.

Ze zijn combineerbaar met vloerverwarming.

Ze bieden uitzonderlijk warmwatercomfort.

Ze maken optimaal gebruik van de  
zon voor warmwaterproductie.



Onze solarsystemen  
zijn geschikt voor: 

Grote woningen

Verwarming

Kleine woningen

BEWEZEN BETROUWBAARHEID

8 jaar lang ‘Beste Ketel’  
(Consumentenbond)

U geniet standaard 5 jaar garantie*

Ons uniek ‘Zuinigheidscontract’ 
garandeert een ketel in topconditie 

met blijvend toprendement**Meerdere douches of stortdouche

Een systeem op alternatieve energie installeren 
is werk voor specialisten om het rendement te 
maximaliseren. 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.  

Onze Select Dealers staan borg  
voor zuinigheid en kwaliteit

ATAG CONTACT
UW SELECT DEALER

03 641 64 40 

info@atagverwarming.be

www.atagverwarming.be

3 alternatieve verwarmingsvormen:  
bepaal samen met uw Select Dealer de meest rendabele oplossing

De ATAG standaard zonneboiler

Onze meest eenvoudige oplossing 
waarbij de zonnecollectoren het 
water voor uw sanitair verwarmen. 
Al dan niet met bijverwarming  
op gas. 

De ATAG zonneboilercombi ALEC

Onze oplossing voor warm 
sanitair water én verwarming, 
geschikt voor nieuwbouw en zelfs 

passiefhuizen (0,5 kW tot 15 kW). 

De ATAG QR-Solar

Een unieke hybride cv-ketel die 
gebruik maakt van zonne-energie 
voor warm water én verwarming 
maar waarin ook een gasketel 
geïntegreerd is voor eventuele 
bijverwarming. 

* Indien de ketel geplaatst wordt door een Select Dealer 
** Zuinigheidscontract enkel mogelijk voor de QR-solar


