Haal het beste…
uit de beste cv-ketel*

Vertrouw op je
ATAG SELECTDEALER
* ATAG cv-ketel, al 8 jaar op rij "Beste uit de Test"
volgens de Nederlandse Consumentenbond
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De beste cv-ketel verdient de beste service!
ATAG geniet sinds vele jaren een wereldwijde reputatie als ontwerper en producent van een uniek cv-ketelsysteem voor
gasverwarming. Om die hoogtechnologische apparatuur ook op de passende wijze te installeren, te onderhouden en te laten
presteren kan je rekenen op het vakmanschap van je ATAG SelectDealer. Een door ATAG geselecteerde en opgeleide expert van wie
je niet alleen een efficiënte, snelle en vlekkeloze service, maar ook exclusieve voordelen en garanties mag verwachten.

De ATAG SelectDealer: je persoonlijke adviseur en installateur
Welke verwarmings- en warmwatertoepassing biedt jou en je huisgenoten het gewenste comfort? Hoe kan je je nu al voorbereiden
op de toekomst, met een duurzame oplossing die het hoogst mogelijke rendement combineert met de laagst mogelijke
energiekost?
Je ATAG SelectDealer brengt je wensen en behoeften in kaart en maakt je wegwijs in de systemen die ATAG aanbiedt. Hij staat borg
voor een vakkundige installatie, een vlotte service en een deskundig onderhoud en laat je genieten van een unieke waarborg:
tot 15 jaar garantie op de cv-ketel van je keuze! (ATAG ComfortGarantie, vraag naar de voorwaarden)

ATAG...

} is al 65 jaar een toonaangevende constructeur op de internationale cv-markt
} levert al 8 jaar de beste cv-ketel (Nederlandse Consumentenbond)
} zorgt voor verwarmingscomfort in meer dan 500 000 woon- en werkomgevingen
} stelt meer dan 230 SelectDealers tot je beschikking voor de perfecte installatie en
onderhoud

Wil je het beste halen uit je cv-ketel of je zonne-energiesysteem?
Je ATAG SelectDealer staat voor je klaar :

V.U. : Alec Jervis, ATAG Verwarming België bvba, Leo Baekelandstraat 3, 2950 Kapellen

} biedt tot 15 jaar garantie op zijn warmtewisselaar, het hart van je
verwarmingscomfort
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