Persbericht

Relax, it’s a Bulex @ BATIBOUW 2017:
met een gerust gevoel een Bulex aanbevelen en installeren
9 januari 2017 - De claim ‘Relax, it’s a Bulex’ geldt ook voor installateurs! Bulex, een van de marktleiders in
België op het gebied van verwarming en sanitair, doet er namelijk alles aan om de taak van zijn trouwe
installateurs te verlichten. Dat gebeurt door de nodige opleiding en ondersteuning aan te bieden bij hun
gamma technologisch geavanceerde kwaliteitsproducten. Een productgamma dat condensatieketels als
vaste waarde omvat, maar zich ook steeds verder uitbreidt naar oplossingen op basis van hernieuwbare
energieën. Op BATIBOUW 2017 wil Bulex nog eens extra onderstrepen dat installateurs zowel de vertrouwde
als de nieuwe Bulex-oplossingen in het komende jaar opnieuw met een gerust hart kunnen aanbevelen.

Bulex doet er alles aan om zijn trouwe installateurs van geavanceerde
technologische kwaliteitsproducten te voorzien, die schitteren in hun
eenvoud. Om hun het werk te vergemakkelijken, vult de producent van
verwarmings- en sanitaire oplossingen dit aanbod bovendien aan met de
nodige opleidingen, technische ondersteuning en handige tools. Zo maakt
Bulex zijn claim ‘Relax, it’s a Bulex’ waar, want een installateur die zelf gerust
is in het product en de installatie ervan, straalt dit ook naar zijn klanten uit.
Op BATIBOUW 2017 brengt Bulex zowel de vaste waarden in het Bulexgamma voor het voetlicht als een aantal nieuwigheden waarmee de
installateur zijn klanten het leven aangenamer kan maken.

Zowel vaste waarden als nieuwe aanwinsten
Welke technologische pareltjes brengt Bulex zoal onder de aandacht op BATIBOUW 2017?
Magna AQUA
In 2016 breidde de producent zijn warmtepompboilergamma uit door aan de bestaande Magna AQUA-versie
van 300 liter twee nieuwe aanwinsten toe te voegen, een tussenmaat van 200 liter en een kleinere versie van
150 liter. Zo’n warmtepompboiler is een ideaal alternatief voor de klassieke elektrische boiler, want zijn
aanzienlijk lagere verbruik (tot – 75 %) compenseert al snel de meerprijs. Dankzij het uitgebreide gamma kan
een Bulex-installateur maatwerk leveren om op een milieuvriendelijke wijze in de warmwaterbehoeften van
zowel grote als kleinere gezinssamenstellingen te voorzien.
Genia AIR
Gaat het om een goed geïsoleerde woning, dan is de eindgebruiker wellicht nog meer gebaat met een Genia
AIR lucht/waterwarmtepomp. Ook die zal op de Bulex-stand prijken. Ze leent zich zowel tot standalone gebruik
als integratie in een hybride oplossing. Dit gamma van compacte en geluidsarme toestellen omvat vermogens
van 5 tot 15 kW. In combinatie met een sanitaire voorraadboiler, zoals een Magna AQUA, voorziet deze
warmtepomp de woning niet enkel van verwarming, maar net zo goed van sanitair warm water.
Condensatiegaswandketels
Natuurlijk ontbreken de Bulex-condensatiegaswandketels niet op het appèl. Grote of kleine behuizing,
uitgebreide of beperkte gezinssamenstelling, inclusief of exclusief sanitair warm water … de installateur vindt in

het uitgebreide aanbod hoe dan ook wel een oplossing die op een energiezuinige manier kan aansluiten bij de
behoeften van zijn klant. En, niet te vergeten, ze laten zich vlot installeren!
Slimme regelingen
Binnen het Bulex-gamma speelt connectiviteit een steeds grotere rol. Slimme regelingen spelen de positieve
eigenschappen van een Bulex-toestel optimaal uit. De recentste nieuwkomer in het gamma is de slimme
weersafhankelijke regeling MiPro, Waar de slimme regeling MiGo zich nog tot de regeling van één
verwarmingscircuit en van condensatiegaswandketels beperkte, is MiPro een overkoepelende regeling voor
alle verwarmingssystemen. Ze past de vertrekwatertemperatuur van een of meerdere verwarmingskringen aan
in functie van de buitentemperatuur en garandeert zo een optimale werking. Zowel MiGo als MiPro laten zich
via de MiGo- en MiPro-apps bovendien vanop afstand bedienen, zodat onverwachte aan- of afwezigheden of
vergetelheden geen probleem meer hoeven te vormen.
Nog vlotter bediend door iHelp
De gekende foutcode-app iHelp is in een nieuw jasje gestoken en nog gebruiksvriendelijker gemaakt. Eerst en
vooral is het inlogproces vereenvoudigd: activatiecodes aanvragen is verleden tijd, de installateur hoeft enkel
nog het e-mailadres in te geven dat hij ook voor de professionele site gebruikt, er is zelfs geen bijkomend
wachtwoord meer nodig. Foutcodes die wel vaker de kop opsteken? Die kunnen voorstaan opgeslagen worden,
zodat ze nog makkelijker terug te vinden zijn. Ook een overzicht van de meest recent bekeken foutcodes is
voorhanden. De nieuwe, verbeterde eigenschappen van deze tool illustreert Bulex graag op BATIBOUW 2017.
Laat u verwennen op BATIBOUW 2017!
Tijdens de professionele dagen, op 16 en 17 februari, verwelkomt en verwent Bulex zijn trouwe installateurs in
de Instal CLUB corner van de Bulex-stand 405 in Paleis 12. Omdat we onze partners graag willen bedanken voor
hun trouw. Kom dus zeker langs!
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Contact:
Sarah Pelegrin
sarah.pelegrin@bulex.be
02/555 13 92
Over Bulex:

Al meer dan 80 jaar lang biedt Bulex een uitgebreid gamma verwarmings- en warmwatersystemen aan. In
België is Bulex het belangrijkste merk op het gebied van technologie voor woningcomfort. Bulex blijft verder
innoveren om milieuvriendelijke oplossingen te bieden met ketels, zonnepanelen of warmtepompen. De
condensatieketels van Bulex combineren betrouwbare technologieën en garanderen altijd het hoogste
comfort. Meer informatie vindt u op onze website: www.bulex.be.

