
DE NIEUWE 
NORM IN 
HYBRIDE 
WARMTE
POMPEN

Remeha Elga Ace

Besparen, 
comfortabel wonen en 
verduurzamen in één!

25%
BESPAAR TOT

OP JE 
ENERGIEREKENING

NIEUW

Nu met € 250
BespaarBonus



Een hybride installatie in je huis bestaat uit een hybride warmtepomp en 
een cv-ketel. De warmtepomp zorgt grotendeels voor de verwarming 
en je cv-ketel levert het warme kraanwater. Omdat je met een hybride 
installatie tot 50% minder gas verbruikt, bespaar je maar liefst tot 25% op 
jouw energierekening. Bovendien ben je minder afhankelijk van de steeds 
stijgende gasprijzen en draag je bij aan CO2-reductie. 

WAAROM WACHTEN 
MET DUURZAAM 
VERDIENEN?
Als je wilt besparen op energiekosten, comfortabel wilt wonen 
én tegelijk wilt verduurzamen, kies dan voor de slimste optie: de 
hybride warmtepomp. Maak kennis met de Elga Ace, de nieuwe 
norm in hybride warmtepomp van Remeha.  

 NIEUW   Remeha Elga Ace

Start direct met besparen en kies voor de zekerheid van 
Remeha met de Elga Ace. Nu tijdelijk:

✔ GasLos garantie; mocht in de toekomst jouw wijk verplicht van   
 het aardgas af gaan dan nemen wij de Elga Ace terug en krijg je een   
 gegarandeerde korting op een nieuw, duurzaam systeem dat past   
 bij jouw woning. 

✔ Zekerheid van een vakkundig geïnstalleerde hybride warmtepomp  
 Ons netwerk van hybrid hero installateurs staat voor je klaar.    
 Een hybrid hero is een erkend Remeha gecertificeerd     
 hybride installateur. Zodat jij zeker bent van een goed advies,    
 duidelijke offerte en een vakkundig geïnstalleerde     
 hybride warmtepomp. 

✔ Gegarandeerde eerste besparing van €250 met de Remeha    
 BespaarBonus.

 
 
  Lees alles over de actie op www.remeha.nl/bespaarbonus    

Actievoorwaarden 

• De Remeha BespaarBonus is alleen geldig voor offertes aangevraagd bij hybrid hero  
 installateurs van Remeha 

• Offertes voor deze actie kunnen worden aangevraagd via www.remeha.nl/besparen  

• De actieperiode is geldig indien de offerte is uitgebracht na 10 oktober 2020 en   
 opdracht voor installatie is gegeven voor 1 maart 2021  

• Voor de GasLos garantie dient de Elga Ace geregistreerd te worden voor actiedeelname. 

Profiteer nu tijdelijk van

EXTRA BESPARING 
MET DE REMEHA 
BESPAARBONUS

https://www.remeha.nl/bespaarbonus


€
Warmte en warm water tegen de laagste energiekosten

Een hybride installatie is een slim systeem. De Elga Ace 
stuurt je cv-ketel aan en zorgt ervoor dat die alleen 
werkt als het voordeliger is om je huis via de cv-ketel te 
verwarmen. Als dat niet slim is!

In elke woning met iedere cv-ketel te combineren

Je kunt je huidige cv-installatie uitbreiden met een hybride 
warmtepomp. De Elga Ace werkt met iedere cv-ketel. Dus je 
hoeft je goedwerkende cv-ketel niet te vervangen. 

Snelle installatie (1 dag) zonder ingrijpende verbouwing

Het werkt makkelijk: de binnenunit van de Elga Ace komt 
naast de cv-ketel en vervolgens worden deze apparaten 
met elkaar verbonden. De buitenunit wordt verbonden 
met de binnenunit van de Elga Ace. De installateur hoeft 
bestaande radiatoren niet te vervangen of verplaatsen – er 
is dus geen grote verbouwing nodig. 

Comfortabel stil 

De Elga Ace is stiller dan je denkt. Het geluid is 
vergelijkbaar met het geluid van een vaatwasser of 
koelkast. Als je zomers buiten bent, is de Elga Ace 
niet in gebruik. Dus dan hoor je er niets van. 

DE 4 BELANGRIJKSTE 
VOORDELEN VAN DE 
ELGA ACE 
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Remeha.nl/besparen

NIEUW

Kiezen voor de Elga Ace is een keuze voor de 
toekomst, duurzaamheid en lagere kosten. 
Met een Elga Ace bespaar je direct op je 
gasverbruik: hybride installaties kunnen tot 
maar liefst 25% energie besparen in vergelijking 
met gebruikelijke verwarmingsinstallaties.

In Nederland kom je bij aanschaf van een Elga 
Ace in aanmerking voor een overheidssubsidie 
die kan oplopen tot €1.800,-. Daarnaast geven 
diverse gemeentes subsidie om woningen 
energiezuiniger te maken. 

MET SUBSIDIE 
EEN EXTRA 
AANTREKKELIJKE 
KEUZE

 T 055 549 6969   

 E remeha@remeha.nl

Remeha B.V. Postbus 32, 7300 AA Apeldoorn remeha.nl

Wil je weten wat je kunt 
besparen en wat de 
terugverdientijd is? Ga dan 
naar remeha.nl/besparen. 
Maar je installateur kan je ook 
alles vertellen over de Elga 
Ace.

Voor meer informatie 
ga je naar:

http://remeha.nl
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