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Speel mee met de Vaillant-wedstrijd en haal net als Åke
het comfort van een warmtepomp in huis
In Naimakka, het koudste dorp van Zweden, kwam de 80-jarige Åke Siikavuopio
op het idee om een warmtepomp van Vaillant te installeren. Sindsdien geniet hij
er ook tijdens de ijskoude winters van een aangenaam warm huis. Vaillant heeft
uitstekend nieuws voor iedereen die in de voetsporen van Åke wil treden. Nog tot
en met 4 maart kan je een van de 3 cashback-cheques ter waarde van € 5.000
winnen voor de installatie van een warmtepomp. Neem dus snel deel aan de
wedstrijd!
Haal je voordeel uit een warmtepomp
Wie zijn energierekening en ecologische voetafdruk wil verkleinen, vindt in
warmtepompen een uitstekend, milieuvriendelijk alternatief voor de klassieke
verwarmingssystemen. Deze halen hun energie tot 75% uit omgevingswarmte,
gecombineerd met elektriciteit. Zelfs bij vriestemperaturen slagen warmtepompen erin
om de warmte die in de lucht, de grond of het grondwater aanwezig is om te zetten tot
aangename kamertemperaturen. Dat ondervond ook Åke, die al zijn hele leven in een
van de koudste dorpen van Zweden woont. Sinds hij een warmtepomp van Vaillant liet
installeren, blijft zijn huis er ook tijdens de bar koude winters aangenaam warm.
Speel het Åke-spel
Het comfort van een warmtepomp past ook perfect bij jouw woonplannen? Doe dan
snel mee met de Vaillant-wedstrijd.
Vind het huis van Åke
Je kan het spelletje op twee verschillende manieren spelen. Kies je voor de normale
modus, dan moet je op je ultrascherpe blik vertrouwen om in het poollandschap de
mogelijk interessante locaties te spotten. In de thermische modus krijg je de hulp van
een warmtecamera. Zo zie je meteen waar er zich warmte-eilandjes bevinden.
Heb je het huis van Åke gevonden? Dan hoef je enkel nog de bijvraag en de
schiftingsvraag te beantwoorden. Wie weet win jij dan wel een van de cashbackcheques ter waarde van € 5.000 voor de installatie van een warmtepomp van Vaillant.
Deelnemen kan nog tot en met 4 maart.
Geslaagde onderneming
Vaillant heeft meer dan 140 jaar ervaring in verwarmingstechnologie en ontwikkelt al 40
jaar warmtepompen. Op elke Vaillant-warmtepomp geniet de eigenaar bovendien een
omniumgarantie van twee jaar en tot tien jaar uitgebreide garantie op de scrollcompressor. Trouwens, als je een warmtepomp van Vaillant in Naimakka kan
installeren, dan lukt het overal! Vaillant. Mijn huis, mijn comfort.
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.

