
   * inclusief BTW, appendages en montage,  
exclusief dakdoorvoer. 

Actie is geldig tot 1 maart 2014. 

Wintervoordeel

M. Schippers
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*
Intergas Kombi  

Kompakt HRE 24/18

E1270,-
Intergas Kombi  

Kompakt HReco 24

E1430,-*



Zuinig met energie & milieubewust
De Intergas Kombi Kompakt is de enige HR-ketel  
met hoog rendement op verwarming en een uniek hoog 
rendement op tapwater. Hierdoor bent u verzekerd van  
een zuinige werking en draagt u tevens bij aan de zorg 
voor het milieu. Alle Intergas Kombi Kompakt HRE-ketels 
voldoen aan de hoogste Gaskeur classificatie voor  
verwarming (HR 107), warmwater (HRww)  
en het Gaskeurmilieulabel ‘Schonere verbranding’.
 
Betrouwbare techniek & bedrijfszekere werking
De dubbele twee-in-één-warmtewisselaar van de Intergas 
Kombi Kompakt HR-ketel is de afgelopen jaren uiterst 
betrouwbaar gebleken. Door het ontbreken van een  
driewegklep is een grote bron van storingen verdwenen. 
 

De juiste HRE-ketel  
voor iedereen
Een HRE-ketel moet naadloos 
aansluiten op de warmtebehoefte  
van uw woning en de beschikbare  
ruimte. En niet te vergeten:  
uw wensen met betrekking  
tot warmtecomfort. 

Wilt u weten welke HRE-ketel 
het best past bij uw woning  
en wensen? Doe dan  
de Intergas adviestest op: 

www.intergas-verwarming.nl
www.co2verbetering.nl

Intergas Kombi Kompakt HRE en HReco

15 jaar 
garantie op 
de warmte-
wisselaar!

• Minder CO2 uitstoot 
•  Energiezuinig en  

milieuvriendelijk 

M. Schippers Installatietechniek

- Alle werkzaamheden op gebied van gas, water, zinkwerk,  

 cv-installatie, riolering en sanitair

- Het aanleggen en leveren van vloerverwarming

- Het aanleggen van een geheel nieuwe installatie

- Het vervangen van uw CV-ketel

- Het vervangen of het bijplaatsen van radiatoren

- Reparatie bij lekkage

-    Als ZZP-er heb je te maken het totaalpakket aan werkzaamheden,  

 vanaf de eerste kennismaking met de mensen en het plan  

 te bespreken tot aan het afronden van de laatste werkzaamheden 

 ben je verantwoordelijk voor het werk.  

 Service en kwaliteit vind ik dan ook belangrijk, 

 klanten moeten een gerust gevoel hebben tijdens de werkzaamheden

-    Voor onderhoud of 24 uur service van uw ketel kunt u ons altijd bellen

M. Schippers Installatietechniek

Kleiwerd 14

9746 CV Groningen

06-29004550

www.mschippers-installatietechniek.nl

M. Schippers
Installatietechniek


