
de zuinigste 
comfort-ketel 

Comfort Classic
CombiPact

CombiConnect

duurzaam genieten



Meer comfort, meer woonplezier
Genieten en comfort in huis, dat wil toch iedereen? U 

heeft hierover ongetwijfeld ook goed nagedacht bij de 

aankoop van uw woning, het kiezen van uw badkamer, 

uw keuken en de inrichting. De keuzes die u maakt, 

maakt u immers voor langere tijd. Daarom is het belang-

rijk om ook bewust te kiezen voor de juiste verwarming 

en warm watervoorziening.

Royaal warm water onder de douche, snel warm water in 

uw keuken, verwarming regelen naar uw leefgedrag en 

zelfs ruimtes onafhankelijk van elkaar verwarmen. Met 

Daalderop creëert u comfort zoals ú dat wilt, en u geniet 

jaren van deze bewuste keuze.

 

Duurzaam genieten
Door continue aandacht voor innovatie en product- 

prestaties is Daalderop al sinds jaar en dag marktleider 

op het gebied van warm waterproducten en toonaange-

vend leverancier van verwarming. Alle producten staan 

garant voor comfort en zijn desondanks uiterst ener-

giezuinig en vriendelijk geprijsd. Dat noemt Daalderop: 

duurzaam genieten.

unieke balans tussen 
comfort en duurzaamheid



Verwarmen op  maat 
Comfortabele warmte is verwarmen met meerdere 

cv-zones en een meedenkende thermostaat.

Keuzewijzer 
Deze handige keuzewijzer leidt u naar de beste 

oplossing voor uw woon- en leefsituatie.    
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royaal  warm water
Royaal warm water, van een weldadige douche 

tot snel warm water in uw keuken.

garantie
Van basis zekerheid tot volledige ontzorging, 

bij Daalderop kunt u kiezen.



Baden in weelde
Herkent u de situatie dat alle gezinsleden ’s ochtends rond 

dezelfde tijd onder de douche willen? En u wilt niet bezui-

nigen op water of tijd? Dan heeft Daalderop de oplossing. 

Met een Daalderop HR cv-ketel heeft u altijd veel warm 

water. Voor vele douchebeurten achter elkaar en ook vol-

doende voor een stort- of regendouche. Met diezelfde 

royale waterhoeveelheid is uw bad snel gevuld. Zo maakt 

u het comfort dat u heeft gecreëerd met uw badkamer 

ontwerp compleet.

Nooit meer een koude douche
Met meerdere kranen in huis is er een kans dat u op ver-

schillende punten tegelijk warm water tapt. Ergens komt er 

dan koud in plaats van warm water uit de kraan. En niets is 

zo vervelend als dat gebeurt onder de douche! Als u wilt, 

neemt Daalderop dit ongemak weg. In de keuzewijzer ziet 

u welke ketel warm water kan leveren op meerdere plaat-

sen tegelijk!

Snel warm water in de keuken
Door de royale watervoorraad en de snelle doorstroom 

krijgt u op iedere plek in uw huis snel warm water. Ook 

in de keuken. Met de juiste Daalderop ketel behoort ook 

wachten op warm water in de keuken tot het verleden.

royaal warm water
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Energiezuinig
Met het rendement van de Daalderop HR cv-ketel blijft het  

benodigde gasverbruik ten behoeve van warm water  

geminimaliseerd. Ook al kiest u voor de Comfort Classic  

of CombiConnect en gebruikt u meer warm water, uw  

gasverbruik stijgt minimaal. Dit kan omdat de slimme 

vatconstructie gebruik maakt van restwarmte en een 

uitstekende isolatie.

Voordelen
-      Snelle badvultijd

-       Uitermate geschikt voor regendouches,  

douches met zijstralen en stoomcabines

-      Tegelijkertijd warm water tappen op 2 punten

-      Snel warm water in de keuken 

-      Energiezuinig
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Verwarmen op maat
Gemiddeld gaat ruim driekwart van het gasverbruik van 

een huishouden naar verwarming. Slim verwarmen is dus 

absoluut de moeite. Niet alleen door te kiezen voor een 

zuinige HR cv-ketel, maar vooral door de ketel zo min 

mogelijk te laten draaien. Daar is Daalderop de beste in, 

zonder dat u comfort inlevert. Sterker nog: slim verwarmen 

biedt zelfs meer comfort en u bespaart ook nog eens fors 

op uw gasrekening. 

Benut het comfort van 
zone-verwarming
Zou u ook niet elke ochtend een heerlijk verwarmde bad-

kamer willen, zonder daarvoor extra te betalen? Met de HR 

cv-ketels van Daalderop is dat eenvoudig te regelen. Alle 

Daalderop HR cv-ketels beschikken - als enige in de markt! 

– over een 2 cv-zone systeem. Met dit unieke systeem 

kunt u bijvoorbeeld ’s ochtends uw badkamer verwarmen 

zonder de rest van uw huis te verwarmen. Dit is niet alleen 

heel comfortabel, maar ook nog eens energiezuinig. En u 

krijgt het er ‘gratis’ bij: er hoeft slecht één extra leiding 

aangelegd te worden en een extra thermostaat te worden 

aangesloten.

Energiebesparing vergelijkbaar aan 
een zonneboiler
Zone-verwarming levert een substantiële energiebespa-

ring. Een korte uitleg: met een reguliere cv-ketel verwarmt 

u altijd uw huis via een thermostaat in de woonkamer. 

Ook al wilt u slechts 1 ruimte verwarmen, bijvoorbeeld 

een studeer- of badkamer. U schakelt de kamerthermostaat 

aan en verwarmt naast de gewenste ruimte ook altijd de 

woonkamer. Ondanks dat sommige radiatoren dicht staan, 

circuleert het warme water door uw hele woning. Hierdoor 

verspilt u dus energie.  

Wanneer u kiest voor de twee cv-zone verwarming van 

Daalderop, verwarmt u alléén de ruimte die gebruikt 

wordt. De HR cv-ketel brandt alleen voor die kamer en dat 

bespaart veel energie. De besparing kan oplopen tot maar 

liefst 24% per jaar. Dat is vergelijkbaar aan de besparing 

die u kunt realiseren met een zonneboiler of zonnepane-

len.

slim en behaaglijk verwarmen
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 Hoofdcircuit cv 

17º C

21º C 

2e cv-circuit 
 Hoofdcircuit cv 

 21º C 

Huis met cv-ketel merk DaalderopHuis met cv-ketel merk X

2
e cV-circuitslim en behaaglijk verwarmen

Oneindig veel mogelijkheden
U kunt de 2e cv-zone toepassen voor iedere ruimte die u 

graag onafhankelijk van de woonkamer wilt verwarmen en 

regelen. Dus bijvoorbeeld voor:

-    een studeerkamer;

-    een werk- of praktijkruimte aan huis;

-    een badkamer;

-     of vloerverwarming in combinatie met een open haard.

Voordelen:
-     ’s ochtends een op tijd geschakelde badkamer- 

verwarming;

-    of een warme studeerkamer voor uw kinderen;

-     tot 24% besparing op uw gasrekening*.

*  Aangetoond door Entry Technologie. Wanneer tijdens werkdagen uitsluitend 

een separate werkruimte wordt verwarmt, in plaats van de gehele woning 

levert dit een besparing op van 24%.  

Let wel: als deze situatie zich geen 5 dagen per week voordoet, maar gemid-

deld 3 dagen is de besparing navenant. Tevens is de besparing afhankelijk 

van de voor- en nasituatie.
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Nog meer besparen met de slimme 
thermostaat
Ook hier geldt de Daalderop visie: een zuinige centrale ver-

warming creëert u niet alleen met een zuinige HR cv-ketel, 

maar bovenal met een slimme installatie die ervoor zorgt 

dat uw ketel zo min mogelijk draaiuren maakt. Een onder-

deel van de installatie is de Daalderop slimme thermostaat. 

U vergeet vast wel eens de thermostaat lager te zetten als 

u de deur uitgaat. En zet u de thermostaat altijd lager wan-

neer u gaat slapen? Zelfs met een normale klokthermos-

taat is het lastig om de verwarming af te stemmen op uw 

leefgedrag, omdat uw schema soms per dag verschilt en 

zich niet altijd laat plannen. Onze slimme thermostaat is 

uitgerust met aanwezigheidsdetectie, waardoor u nooit de 

thermostaat kunt vergeten. Hij denkt immers voor u!

Voordelen:
-     comfortabel, de slimme thermostaat neemt u een zorg   

uit handen;

-    eenvoudig instelbaar via uw pc;

-    instelbare dag- of weekklok; 

-    tot 20% besparing op uw gasrekening*.

*  Aangetoond door TNO. Let wel: Hoe zuiniger uw installatie is (bijvoorbeeld 

door toepassing van de twee zone-verwarming), hoe lager de jaarlijkse 

besparing.

uitsluitend verwarmen 
als u dat wilt



garantie

Ook na de aanschaf gaat onze zorg 
door
Garantie-wensen verschillen van persoon tot persoon. 

Daalderop heeft daarom gekozen voor een garantieplan, 

dat zekerheid biedt op drie niveaus. Daalderop HR  

cv-ketels zijn zo betrouwbaar dat Daalderop al vanaf de  

Basis Garantie vijftien jaar volledige garantie geeft op de 

cv-warmtewisselaar en vijf jaar op het koperen boilervat. 

Op de overige onderdelen wordt twee jaar garantie 

verstrekt.

Schaft u een Daalderop HR cv-ketel aan bij een Erkend 

Daalderop Installateur, dan heeft u de mogelijkheid tot 

uitbreiding van de garantie. Met de uitgebreide TotalCare 

krijgt u dan extra: vijf jaar garantie op alle onderdelen, 

vijftien jaar op de cv-warmtewisselaar en u betaalt geen 

voorrijkosten en arbeidsloon gedurende de eerste vijf jaar.

Voor een geringe meerprijs waardeert u de TotalCare 

Garantie op naar TotalCarePlus Garantie; tien jaar garantie 

op onderdelen, vijftien jaar garantie op de cv-warmtewis-

selaar en u betaalt vijf jaar geen voorrijkosten en 

arbeidsloon.

De voordelen van de zuinigste 
comfort ketel op een rij:
-     snelle badvultijd;

-      uitermate geschikt voor regendouches, douches met 

zijstralen en stoomcabines;

-      tegelijkertijd tappen op 2 punten;

-      snel warm water in de keuken; 

-      energiezuinigste HR cv-ketel door 2 cv-zonesysteem die 

ruimtes onafhankelijk kan verwarmen;

-      persoonlijk garantieplan. 

gegarandeerde kwaliteit



keuzewijzer

woning ± 650 m3

2-onder-1 kap, hoekwoning
woning > 850 m3

vrijstaande woning
woning < 450 m3

appartement, tussenwoning

38/80+32/80+30/50+ 210
(24/80+)

210
(32/80+)

210
(38/80+)

150
(24/50+)

150
(30/50+)

24/80+24/50+24/33

35 liter27 liter32 liter27 liter22 liter17 liter 32 liter27 liter22 liter17 liter14 liter

jajajajajaja jajajajanee

300 liter250 liter300 liter300 liter200 liter150 liter 300 liter300 liter200 liter150 liter120 liter

2 zones2 zones2 zones2 zones2 zones2 zones 2 zones2 zones2 zones2 zones2 zones

₠ 200,-₠ 200,-₠ 200,-₠ 200,-₠ 200,-₠ 200,- ₠ 200,-₠ 200,-₠ 200,-₠ 200,-₠ 200,-

tot ₠ 175,-tot ₠ 175,-tot ₠ 175,-tot ₠ 175,-tot ₠ 175,-tot ₠ 175,- tot ₠ 175,-tot ₠ 175,-tot ₠ 175,-tot ₠ 175,-tot ₠ 175,-

> CW 6CW 6> CW 6> CW 6CW 6CW 5 > CW 6> CW 6CW 6CW 5CW 4

  *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

  * Berekening gebaseerd op NEN 5129, Energie besparing per jaar.

Wenst u extra energiebesparing?

Extra energie en waterbesparing door installatie van 
een keukenboiler zie ook de keuze-wijzer in de brochure 
Close-in Boily en Close-in.

Gaskeurlabel.

Keurmerk voor gastoestellen op het gebied 
van kwaliteit, duurzaamheid en prestaties. 

Welk type woning heeft u?

Heeft u een bad?

Wenst u energiebesparing?

Door aansluiting 2e cv-zone.

Wilt u de mogelijkheid van 
gelijktijdig tappen van 
warm water?

Wilt u naast uw hoofdvertrek nog een ander vertrek 
onafhankelijk kunnen verwarmen (bijv. studeerkamer 
of werkruimte)? 

Door aansluiting 2e cv-zone.

Wat is de door u gewenste 
warm water behoefte?
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wilt u nog meer energie 
besparen of comfort in uw woning?

snel  warm water  in  de  KeuKen
Omdat de meeste cv-ketels op zolder staan, heeft u bijna altijd een wachttijd in 

de keuken. Ook al heeft u een Daalderop cv-ketel met uitstekende warm water-

prestaties. Een stelregel: als u langer dan 20 seconden moet wachten op warm 

water in de keuken, dan bespaart een Close-in geld. En ook dit brengt meer 

comfort; wachten behoort met een Close-in tot het verleden.

KoKend water  in  een handomdraai
Een kop thee zetten, een kopje bouillon maken of snel eten bereiden, het wordt 

een stuk sneller en handiger als de inbouw waterkoker wordt gecombineerd met 

een speciale kokend waterkraan, die u in 1 handomdraai voorziet van kokend 

water. En wilt u niet twee kranen op uw aanrecht? Dan heeft Daalderop de 

ideale oplossing met één kraan voor kokend, warm én koud water: de unieke 

3-in-1 kraan! 

douchen met  zonne-energie
Zet zonnestraling om in warmte en sla die warmte op in een voorraadvat met 

water waarmee u heerlijk kunt douchen of baden. Geeft de zon niet voldoende 

warmte, dan zorgt de cv-ketel dat het water verder op temperatuur wordt ge-

bracht. De Daalderop MonoSolar zonneboiler kan bij iedere cv-ketel 

geplaatst worden met een NZ-label en bespaart circa €250 op uw gasrekening. 


