
Zeer hoge subsidie!

Zeer veel comfort!

Zeer hoge energiebesparing!

Totaalpakket - Warmtepomp – Zonneboiler – CV-ketel

nergieBespaar
Concept

Vakinstallateurs

Iets meer investeren, veel meer besparen:



Waarom duurzaam?

1. Het milieu

Het klimaat verandert drastisch door de hoge CO₂ uitstoot die we de afgelopen jaren hebben gereali-
seerd. Ook uw verwarmingsinstallatie produceert CO₂, doordat er fossiele brandstoffen zoals gas worden 
verstookt. Door te kiezen voor duurzaam, draagt u bij aan een lagere uitstoot en een beter milieu.

2. Afhankelijkheid

Olie en gas zijn fossiele brandstoffen die langzaam opraken. Binnen een aantal jaren heeft Nederland 
zelf geen gasvoorraden meer. Hierdoor zijn we afhankelijk van bijvoorbeeld Rusland. Uiteindelijk zullen 
de prijzen gaan stijgen, omdat Rusland nog wel voorraad heeft. Door minder afhankelijk te worden van 
gas, wordt voorkomen dat we afhankelijk worden van andere landen. 

3. Financiën

Door de toenemende afhankelijkheid en de schaarste, stijgen de prijzen van gas enorm. In de periode 
van 2000 - 2010 zijn de gasprijzen gemiddeld met 8% per jaar gestegen, hierdoor zijn de energiekosten 
een steeds hoger percentage van de totale vaste woonlasten gaan vormen. Met een duurzame installatie 
heeft u minder gas nodig, waardoor uw energienota drastisch omlaag gaat.
 

Drie redenen om te kiezen voor duurzaam

























Wat is uw voordeel?
•	 Elke	maand	meer	geld	in	uw	portemonnee	door	een		
 sterk dalende energienota*
•	 Zeer	hoog	warmwatercomfort
•	 Een	messcherpe	prijs,	door	op	een	slimme	manier		
 subsidies te combineren

Dit is nog niet alles! We zorgen ervoor dat u goed geïnfor-
meerd	wordt,	door	middel	van	een	genormeerd	Energie 
Prestatie	Rapport	 (EPA	advies).	U	krijgt	een	energielabel	op	
uw woning, voor en na de maatregelen. De kosten voor het 
rapport en de energielabels krijgt u via subsidie terug. Dit is 
voor u dus geheel gratis!

Wanneer u kiest voor de totale combinatie; krijgt u ook nog 
eens een energiezuinige regendouche en een luxe touchscreen 
kamerthermostaat. 

ComforTrend totaalcombinatie

ComforTrend Vakinstallateurs bieden een unieke totaalcombinatie

Duurzaam	is	het	modewoord	van	de	laatste	jaren.	Alles	moet	
groener, zuiniger en milieuvriendelijker. Sommigen vinden dat 
we moeten consuminderen; de kachel bijvoorbeeld een paar 
graden lager of korter douchen. Graag willen wij u in deze 
brochure kennis laten maken met diverse installatiemogelijk-
heden, waarbij u niet hoeft te consuminderen. Sterker nog: de 
moderne technologie biedt u de mogelijkheid er lekker warm-
pjes	bij	te	zitten	en	heerlijk	royaal	te	douchen	(of	te	badderen),	
terwijl	u	zeer	veel	energie	bespaart.	Er	zijn	zelfs	extra	opties	
beschikbaar die het mogelijk maken duurzaam te koelen.

De ComforTrend vakinstallateur biedt een ruim assortiment 
duurzame producten, welke u kunt combineren met uw 
bestaande installatie. Nieuw is een unieke totaalcombinatie 
van een HR cv-ketel, een HotTop zonneboiler en een hy-
bride warmtepomp. 

Vakinstallateurs

De producten:
•		 Nieuwe	HR	cv-ketel	(107)
•		 Wolf	HotTop	zonneboiler
  2 collectoren met superrendement en 300 liter boiler 
•		 Elga	hybride	warmtepomp
 met koel optie

Bij aanschaf van de totaalcombinatie:
•	 Gecertificeerd	Energierapport
•	 Waterbesparende	regendouche
•	 Luxe	klokthermostaat	met	touchscreen

* in combinatie met koelen kan de energienota minder gaan dalen



De producten en de combinatie

De Elga WarmtepompDe Wolf HotTop

De	Elga	warmtepomp	genereert	op	een	duurzame 
wijze warmte en bestaat uit een binnen- en buiten-
unit. De buitenunit is de zogenaamde bron van de 
warmtepomp. Deze zet buitenlucht om in warmte 
voor	uw	woning.	De	slimme	Elga	warmtepomp	laat	
het werk over aan de cv-ketel, wanneer dat ener-
giezuiniger is (bij een buitentemperatuur lager dan 
±	5°C).	

De	Elga	heeft	een	optie	om	te	koelen.	
De installateur kan u hierover informeren!

Het is geen wonder dat Wolf de nummer 1 is op 
het gebied van zonnewarmte! De producten zijn 
van zeer hoge kwaliteit, presteren met een heel 
hoog rendement en zijn altijd betaalbaar.

De Hottop van Wolf bestaat uit een zonneboiler 
van 300 liter en 2 zonnecollectoren van elk 2 m2. 
De zon verwarmt het water in de boiler. Warm 
water verkregen zonder dat de gasmeter loopt. 
Wanneer u de warmwaterkraan open draait, komt 
het rechtstreeks uit de boiler! 

Super warmwatercomfort, duurzaam verkregen.

De Honeywell Thermostaat

Om de drie producten optimaal met elkaar te 
laten communiceren, is de Honeywell Chronoterm 
Vision de juiste schakel. De thermostaat heeft een 
groot Nederlandstalig uitleesvenster met touch-
screen bediening en een zevendaags programma 
met naar keuze tot 6 perioden per dag. 

De Chronoterm Vision is ook te gebruiken wanneer 
u	het	systeem	uitbreidt	met	koeling	(pagina	7).

Elga - Wolf HotTop - Remeha Calenta: 
Een unieke combinatie

•	 Zeer	hoge	energiebesparing
•	 Verhoging	van	het	comfort
•	 De	hoogste	subsidies

De totaalcombinatie bestaat uit een aantal losse 
componenten. Wanneer u dus net een nieuwe 
ketel	heeft,	is	dat	geen	probleem!	De	Elga	en	/	of	
de Wolf HotTop functioneren met elke ketel! De 
ComforTrend Vakinstallateur heeft juist deze 
totaalcombinatie gemaakt, zodat u optimaal kunt 
profiteren	van:	

Chronotherm Vision

Nummer 1 in Duitsland Genomineerd voor de innovatieprijs 2010

De Remeha Calenta

De Remeha Calenta is een moderne HR ketel van één 
van de grootste cv-ketelfabrikanten van Nederland. 
Betrouwbaarheid en optimale prestaties gaan bij 
deze onderhoudsvriendelijke kwaliteitsketel hand 
in hand. Daarom ontvangt u bij uw onderhouds-
contract 10 jaar garantie op onderdelen.

U kunt ook kiezen voor een ander merk cv-ketel, 
zoals	Nefit	of	Wolf.	De	Remeha	Calenta	werkt	door	
het zogenaamde ‘open-therm-protocol’, optimaal 
in	combinatie	met	de	Elga	en	de	HotTop.

Inclusief 10 jaar garantie op onderdelen Gebruiksvriendelijke thermostaat met  
touchscreen 



Werking van het systeem

Vakinstallateurs

Het systeem is op te splitsen in twee delen; een gedeelte voor de verwarming van uw woning en een 
gedeelte voor het opwekken van warm water.

Verwarming
De	buitenunit	(1)	van	de	Elga	is	de	bron	van	de	warmtepomp.	Deze	bron	is	gekoppeld	met	de	Elga	(2)	en	
deze verwarmt uw woning vanaf een buitentemperatuur van 5°C. Wanneer het buiten te koud is, neemt 
de	cv-ketel	(3)	het	werk	over.	Deze	ketel	heeft	een	vermogen	op	maat	waardoor	u	nog	minder	energie	
verbruikt.

Warm water
Wanneer	de	zon	schijnt	op	de	Wolf	zonnecollectoren	(4),	wordt	het	water	in	het	Wolf	boilervat	(5)	ver-
warmd. De boiler zorgt voor een zeer grote waterhoeveelheid! Schijnt de zon onvoldoende, dan springt 
de	energiezuinige	cv-ketel	bij	(3).

Werking van het systeem

1. Buitenunit
2.	Elga	warmtepomp
3. CV-ketel
4. Wolf zonnecollectoren
5. Wolf boilervat
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Voordelen & besparingen

Voordelen

•	Iets	meer	investeren,	veel	meer	besparen

•	Zeer	veel	warm	water,	duurzaam	opgewekt

•	Hoge	subsidies	en	aantrekkelijke	prijzen

•	Door	3	producten	te	combineren,	extra	“Meer	Met	Minder”	subsidie

•	Gratis	energierapport	en	energielabel	voor	uw	woning

•	Alle	subsidies	worden	voor	u	geregeld

•	Permanent	lagere	energierekening*

•	Professioneel	geïnstalleerd	door	de	vakinstallateur

•	Gratis	energie	door	de	zon

•	Extra	actie!	Gratis	waterbesparende	regendouche	bij	uw	setbestelling!	U	bespaart	water	t.o.v.	een			
   standaard douche, maar ervaart veel meer comfort. 

Besparingen in deze combinatie

•	HotTop	zonneboiler:	250	tot	400	m�	gas

•	Elga	warmtepomp:	300	tot	550	m�	gas

•	Remeha	Calenta:	150	tot	500	m�	gas	

Nummer 1 in Duitsland! Genomineerd voor de 
innovatieprijs 2010

Inclusief 10 jaar garantie 
op onderdelen

* in combinatie met koelen kan de energienota minder gaan dalen



Extra mogelijkheden

Het klimaat in Nederland verandert, 
hierdoor is koeling geen overbodige luxe 
meer. Naast het energiezuinig opwek-
ken van warm water en verwarming, 
kunt u het systeem ook gebruiken om 
energiezuinig te koelen. Hiervoor heeft 
u wel vloerverwarming of speciale radi-
atoren nodig.

Jaga biedt radiatoren welke geschikt 
zijn voor zowel verwarming als koe-
ling. Deze radiatoren, of beter gezegd 
klimaattoestellen, zorgen voor comfor-
tabele warmte in de winter en verfris-
sende	koelte	in	de	zomer.	En	dat	alles	
in inbouw of modern design.

Door te kiezen voor een zogenaamd 
‘Lage	 Temperatuur	 Verwarming’	 (LTV)	
komt u vaak ook nog in aanmerking 
voor extra regionale of lokale subsi-
dies!

Vakinstallateurs

Duurzame koeling



Neem snel contact op voor meer informatie en laat 
ons alles regelen!

Vakinstallateurs

ComforTrend Nederland BV 
Marconiweg 14a

8501 XM Joure
Tel. 0513 - 460970

info@comfortrend.nl
www.comfortrend.nl

Uw ComforTrend Vakinstallateur:


