Verwarming   

Koeling   

Duurzame energie

ecoFIT pro

De compacte hr-ketel

Bel ons
voor een
vrijblijvende
aanbieding
De ecoFIT pro is uitgevoerd met een
robuuste aluminium warmtewisselaar en
verkrijgbaar in de CW-klassen 3 t/m 5.
Deze hr-ketel heeft een zeer compact
formaat (geschikt voor keukenopstelling)
en is zeer aantrekkelijk geprijsd.

Uw erkend installateur TEAM Vaillant:

www.ketelservice24.nl



06 340 629 00

KetelService24 is onderdeel van M. de Jong Installatietechniek

Betrouwbaar onderhoud aan uw CV ketel
KetelService24 verzorgt jaarlijks onderhoud aan uw CV ketel om deze zo
efficiënt, duurzaam en veilig mogelijk voor u te laten werken. Betrouwbaar
onderhoud verlengt de levensduur van uw CV ketel en geeft minder kans
op storingen. Kies het onderhoudsabonnement dat bij uw situatie past:

BASIS

COMFORT

BASIS PLUS

ALL-IN

€ 9,50

€ 11,-

€ 16,-

per maand incl. BTW

per maand incl. BTW

per maand incl. BTW

per maand incl. BTW

Reiniging, ontluchting,
bijvulling en controle.

Reiniging, ontluchting,
bijvulling, controle
en 24-uurs service.

Compleet onderhoud,
24-uurs service en géén
voorrijkosten en arbeidsloon
bij storingen.

All-in service en
onderhoud bij Vaillant
ketels jonger dan 10 jaar.

€ 8,50

Wij kunnen ketels van elk groot ketelmerk onderhouden, onder andere Vaillant,
Intergas, Remeha, Nefit & Itho Daalderop. Lees meer over de specificaties van
de onderhoudsabonnementen en vraag direct uw abonnement aan!
Kijk op www.ketelservice24.nl.

KetelService24
KetelService24 bestaat uit een team van ervaren servicemonteurs voor
onderhoud en vervanging van CV ketels in de particuliere sector. Bij aanschaf van
een nieuwe ketel helpen wij u graag vanaf de advisering tot en met de installatie.
Voor de complete nazorg bieden wij verschillende onderhoudsabonnementen
aan zodat er bij een storing of lekkage altijd snel een betrouwbare monteur voor u
klaar staat om dit vakkundig op te lossen.

CV ketel onderhoud in uw regio
Nieuwveen Ter Aar Mijdrecht Aarlanderveen Alphen aan den Rijn Nieuwkoop Noorden
Woubrugge Aalsmeer Kudelstaart De Kwakel Uithoorn Leimuiden Papenveer Wilnis

Storing? Neem direct contact op! Bel 06 340 629 00

Langeraar

