Verwarming   

Koeling   

Duurzame energie

FlexoTHERM/
flexoCOMPACT exclusive
Ontworpen om te behagen

Vaillant flexoTHERM/flexoCOMACT:
✓ C
 omfortabel: warm water, verwarming en koeling
✓ E
 fficiënt: tot wel 45% besparing op uw energieverbruik
✓ V
 erschillende bronnen toepasbaar: bodem, water of lucht
✓ S
 ubsidie mogelijk

Ontdek ons assortiment op www.vaillant.nl

FlexoTHERM en flexoCOMPACT (rechts)

Wij kennen ons Green iQ label alleen toe aan producten die een hoog rendement combineren met duurzaamheid en
intelligente verbindingsmogelijkheden. De beste voorbeelden hiervan zijn onze flexoTHERM exclusive en flexoCOMPACT
exclusive warmtepompen.
Geniet het hele jaar zorgeloos van comfort in optima forma. In

Inclusief warm water – de flexoCOMPACT exclusive

de winter is uw huis behaaglijk warm en ’s zomers aangenaam
koel. Bovendien kan de waterkraan volop stromen voor een

De flexoCOMPACT exclusive biedt het grootst mogelijke comfort
op het gebied van verwarming en warm water. De hoogwaardige

lange douchebeurt of een heerlijk ontspannen bad. Een traktatie
waar u en uw gezin met een gerust hart volop van kunnen

geïntegreerde 175-liter boiler van roestvrij staal voorziet
moeiteloos in de normale behoeften van een vierkoppig

genieten, omdat u weet dat dit met de stille en extreem
zuinige flexoTHERM of flexoCOMPACT weinig energie kost.

gezin. Alle vereiste elementen zitten in één toestel, zodat het
systeem geen onnodige ruimte inneemt in de ruimte waar het

Door het innovatieve concept kunnen de twee warmtepompen
afgesteld worden op het gebruik van verschillende bronnen van

geïnstalleerd wordt.

omgevingswarmte: bodem, water of lucht.

Doet wat de naam doet vermoeden: de flexoTHERM exclusive
De flexoTHERM exclusive is niet groter dan een koelkast en is

Zomers lekker koel, ’s winters heerlijk warm
De duurzame flexoTHERM/flexoCOMPACT warmtepompen zijn

een toonbeeld van flexibiliteit in warmwaterproductie. Wij bieden
een uitgebreid programma boilers aan voor alle behoeften.

extreem energiezuinig en uitgerust met het A++ energielabel.
Hoe het werkt? De warmtepomp onttrekt natuurlijke warmte

Om uw systeem nog duurzamer te maken, hebben we ook
oplossingen met thermische zonne-energie. Zo bent u in de

uit de bodem of de lucht en geeft deze af aan een speciale
vloeistof in de warmtepomp: het koudemiddel. Een compressor
verhoogt vervolgens de druk. Hierdoor stijgt de temperatuur die
de warmtepomp afgeeft aan uw woning.

zomer op een milieuvriendelijke manier verzekerd van warm
water, zonder dat het u iets kost.

In de zomer daarentegen, koelt de flexoTHERM of de
flexoCOMPACT uw huis met behulp van koelte uit de lucht of
uit de bodem. Met actieve koeling of optionele passieve koeling,
verlaagt u de temperatuur met maximaal 5 graden. Zo snijdt
het mes aan twee kanten: uw huis heerlijk warm in koude
periodes en lekker koel tijdens warme, zwoele zomerdagen.
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Wilt u extra veel warm water omdat u meerdere badkamers
heeft? Dan kunt u kiezen voor de solowamtepomp flexoTHERM
in combinatie met een uniSTOR boiler voor warmtepompen.
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FlexoCOMPACT met ingebouwde 175 l boiler

