PERSBERICHT

22 nieuwe warmwaterboilers van 300, 400 en 500 liter verrijken
het Vaillant-gamma
In september breidt Vaillant zijn aanbod aan warmwaterboilers met een inhoud
van 300,400 en 500 liter aanzienlijk uit. Het gaat om 22 nieuwe, staande boilers die
zowel met een A-label als met een B-label beschikbaar zullen zijn. Deze nieuwe
boilers zijn stuk voor stuk vervaardigd op basis van energievriendelijke
technologieën en bestaan bovendien uit kwalitatief hoogstaand materiaal.
Grote warmwaterbehoefte
Wie grote warmwaterbehoeftes heeft, ziet zijn keuze aan warmwaterboilers vanaf
september aanzienlijk stijgen. Dan vult Vaillant zijn bestaande boilerassortiment aan
met maar liefst 22 nieuwe, staande boilers. Het gaat om zowel sanitair
warmwaterboilers voor verwarmingsketels of warmtepompen als om zonneboilers en
zonneboilers voor warmtepompen, met een capaciteit van 300, 400 of 500 liter.
Kwalitatief hoogstaand materiaal
Zowel het vat als de warmtewisselaar van deze krachtige boilers zijn vervaardigd uit
geëmailleerd staal. In de BR-versies (B-label) zit een magnesium anode, in de MRversies (A- of Green iQ-label) is dat een onderhoudsvrije elektronische anode. Beide
varianten beschermen de boiler tegen corrosie en verlengen de levensduur ervan.
De afvoerbuis voor koud water met straalbreker staat in voor een betere laagvorming
van het koude water op de bodem van het vat. Daaruit volgt dan weer een beter
tapdebiet voor het sanitair warm water.
Gepatenteerde efficiënte isolatie
Bij de MR-boilerversies die het Green iQ-kwaliteitslabel dragen, springt de nieuwe,
bijzonder efficiënte en gepatenteerde isolatie in het oog. Deze combineert
polyuretaanschuim met een zeer fijne luchtledige isolatieplaat (VIM®) met hoge
isolatiewaarde. De plaat isoleert zelfs tien maal beter dan glasvezel of het gebruikelijke
polyuretaanschuim.
De scheiding tussen de boilervoet en het stalen vat maakt het bovendien mogelijk om
thermische bruggen volledig te neutraliseren. Dankzij het samenspel van deze
technieken mag Vaillant deze boilers van het A-label voorzien. Deze Green iQ-versie is
trouwens ook voorzien van een elektronisch scherm dat de effectieve temperatuur en
de staat van dienst weergeeft.
Diverse types, labels en volumes
De 22 nieuwe boilers waarmee Vaillant vanaf september zijn boilerassortiment aanvult:
Type
Sanitair warm water boiler
Sanitair warm water boiler
Zonneboiler
Zonneboiler
Sanitair warm water boiler

Naam
uniSTOR VIH R *00/3 BR
uniSTOR VIH R *00/3 MR Green iQ
auroSTOR VIH S *00/3 BR
auroSTOR VIH S *00/3 MR Green iQ
uniSTOR VIH RW *00/3 BR

Inhoud
300/400/500 liter
300/400/500 liter
300/400/500 liter
300/400/500 liter
300/400/500 liter

Label
B
A
B
A
B

voor warmtepomp
Sanitair warm water boiler
voor warmtepomp
Zonneboiler voor
warmtepomp
Zonneboiler voor
warmtepomp

uniSTOR VIH RW *00/3 MR Green iQ

300/400/500 liter

A

uniSTOR VIH SW *00/3 BR

400/500 liter

B

uniSTOR VIH SW *00/3 MR Green iQ

400/500 liter

A

Bekijk hier het filmpje: https://youtu.be/vIuhm6XVN-M

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met:
Betty De Boeck (VPR Consult)
03 777 97 17 - betty.deboeck@vprconsult.be
Xavier Lalieu (Vaillant)
02 334 93 00 - xavier.lalieu@vaillant.be

Over Vaillant Group
Vaillant Group is marktleider in Europa en stelt wereldwijd 12.000 mensen tewerk binnen de sector van
de verwarmingstechnologieën. De maatschappelijke zetel is gevestigd te Remscheid, Duitsland. De
groep, die in 2016 een omzet van 2,403 miljard euro boekte, besteedt heel wat aandacht aan
onderzoek en ontwikkeling om steeds zo goed mogelijk aan de behoeften van de klant te kunnen
beantwoorden. De afdeling O&O telt 780 medewerkers en is daarmee niet alleen een van de grootste,
maar zeker ook een van de meest creatieve binnen de sector. Vaillant Group is eigenaar van meer dan
2.000 octrooien en dient er jaarlijks bijna 50 nieuwe in.
Over Vaillant Group België
Het Belgische filiaal van Vaillant Group dat actief is binnen het domein van de
verwarmingstechnologieën is gevestigd te Drogenbos en stelt 450 personen te werk. Met een omzet
van 148 miljoen euro in 2016 mocht de onderneming zich ook in België marktleider noemen.
Green iQ-label
Green iQ is het eerste label dat de Vaillant-producten onderscheidt die efficiëntie, duurzaamheid en
connectiviteit optimaal weten te combineren. Dergelijke toestellen vergen een vernuftig ontwerp van een
uitzonderlijke kwaliteit en met een milieuvriendelijke en toekomstbestendige insteek.

