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Elektroboiler:

- Warmwatertoestel op elektriciteit

- Royaal warm water 

- Optimaal gebruik van nachtstroom

Indirect gestookte 
boiler:

- Aan te sluiten op iedere cv-ketel

- Geschikt voor zeer grote 

  warmwatervraag 

Boostboiler:

- Aan te sluiten op iedere cv-ketel

- Verbeterde tapwaterprestaties 

  met uw cv-ketel

CombiConnect:

- Nog meer warm water uit de 

  Comfort Classic cv-ketel

- Badvulcapaciteit neemt toe tot 

  38 liter warm water per minuut
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Itho Daalderop maakt
uw badkamer compleet

Itho Daalderop heeft al sinds 1930 ervaring met warm

water. Daarom hebben we vandaag de dag een zeer ruim

assortiment boilers. Met een boiler kunt u uw water

verwarmen, op voorraad houden en zo altijd genieten 

van royaal warm water. 

Welke boiler voor u geschikt is, hangt af van uw situatie.

Er zijn twee verschillende soorten: boilers die een aanvulling

zijn op uw cv-ketel én boilers die volledig zelfstandig

werken. Als uw verwarming al naar wens is maar u wilt

meer warm water in huis, hoeft u geen nieuwe cv-ketel 

aan te schaffen. Onze boilers zijn de perfecte oplossing.
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Uniek in techniek 
Onze producten worden wereldwijd verkocht vanwege 

hun ongeëvenaarde technischekwaliteit. Kwaliteit die 

we danken aan een hoge mate van automatisering en 

aan onze gemotiveerde medewerkers. Snel kunnen 

inspelen op de behoeften aan onze klanten vinden we 

belangrijk. Itho Daalderop beschikt over een moderne 

afdeling Research & Development, waar de ontwikkeling 

van nieuwe producten wordt afgestemd op de vraag vanuit 

de markt. Sterker nog: producten die de vraag bepalen. 

Door onze vooruitstrevende techniek kunnen wij producten 

vervaardigen die bijzondere prestaties koppelen aan een 

hoog comfort, zoals de elektroboiler die in een groot aantal 

varianten geleverd wordt.
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Voor iedere gebruiker 
de juiste boiler

De universele boilerbeugel van Itho Daalderop maakt 

het mogelijk alle 50-, 80- en 120-liter boilers in een hand-

omdraai te vervangen - ongeacht het merk - zonder dat 

nieuwe gaten geboord hoeven te worden. Door de verschil-

lende gaten en uitsparingen in de beugel en de mogelijk-

heid de beugel 180° te draaien, kan deze in verschillende 

posities gemonteerd worden en kan de vervangingsboiler 

met behulp van de bestaande keilbouten worden bevestigd. 

Het systeem is geschikt voor toepassing met zowel knel- als 

flenskoppelingen. Ook als er geen sprake is van vervanging, 

is een Itho Daalderop-boiler snel te installeren, zonder 

hak- of breekwerk. Met behulp van de bijgeleverde beugel 

en boormal wordt de elektroboiler in een mum van tijd aan 

de wand gehangen. Alternatieven zijn plaatsing van de boiler 

op een Itho Daalderop-boilerstoel.
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Duurzaam 
en betrouwbaar

Itho Daalderop elektroboilers zijn zeer betrouwbaar en 

onderhoudsvriendelijk. Daarom zijn ze uiterst interessant 

voor instanties die warmwaterapparatuur verhuren en 

beheren. Met behulp van geavanceerde technieken kan 

Itho Daalderop zeer grote kuiphelften dieptrekken. Deze 

worden stomp tegen elkaar gelast, zodat er geen kans 

bestaat op corrosie van de las, wat bijdraagt aan een 

verlenging van de levensduur. Uiteraard heeft ook de 

toepassing van slechts één lasnaad een zeer gunstige 

invloed op de duurzaamheid. De boilervaten zijn getest 

onder een druk van zestien bar, het dubbele van de 

normale werkdruk. Op het corrosievrije vat, dat uit 99,9% 

koper bestaat, geeft Itho Daalderop vijf jaar garantie. 

Omdat boilers meestal in het zicht hangen, zijn de toestellen 

van Itho Daalderop modern vormgegeven en passen ze in 

vrijwel elk badkamer- of keukeninterieur.
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In het blauwe boekje vindt u meer productinformatie over 

Itho Daalderop boilers. Aan de hand van deze gegevens kunt u 

nog beter bepalen welke boiler voor u het meest geschikt is.
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Close-in assortiment:

- Direct warm water tot 

   45 liter (40°C)

- Water- en energiebesparend

- Kleinste model past achter keukenplint
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Royaal warm water
gemak in uw keuken

Gebruiksgemak en design zijn niet meer weg te denken 

uit de hedendaagse keuken. Een keuken die voorzien is 

van alle gemakken, zorgt voor comfort en woonplezier. 

Dat geldt zeker ook voor het comfort dat direct warm 

water in een keuken met zich meebrengt. Itho Daalderop 

heeft een compleet assortiment, dat zich onderscheid 

op basis van gebruiksgemak, veiligheid en innovativiteit. 

Bovendien garanderen we kwaliteit en bieden we op ieder 

product maar liefst vijf jaar garantie.
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tapwater
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Voor iedere keuken 
een passende 
keukenboiler  

Itho Daalderop keukenboilers zijn er in diverse types,

variërend in warmwateroutput, formaat en installatie-

mogelijkheden. Met de krachtigste Close-in boiler tapt 

u tot maar liefst 45 liter van 40°C. Daarnaast is er de 

Close-in Compact, die horizontaal achter de keukenplint 

of verticaal in de keukenkast nauwelijks ruimte inneemt. 

U kunt ook kiezen voor de Close-up, die wordt bevestigd 

boven het wasbak.

Tevens biedt Itho Daalderop installatiemogelijkheden in 

situaties waar een beperkt electrisch vermogen beschik-

baar is. Hiervoor bestaat de CombiSwitch. Raadpleeg het 

blauwe boekje voor het type dat het beste bij u past.
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Direct warm water 
comfortabel en 
energiebesparend

Een keukenboiler zorgt ervoor dat u altijd zonder wacht-

tijd een royale hoeveelheid warm water kunt tappen.

Wanneer u warm water gebruikt van bijvoorbeeld 

de cv-ketel, is er altijd een wachttijd op warm water. 

Zeker omdat in veel woningen de cv-ketel op zolder 

hangt. Met een keuken-boiler behoort wachten tot 

het verleden. Dit is comfortabel, maar in veel situaties 

ook energiebesparend. Omgerekend in geld kan deze 

besparing oplopen tot € 175 per jaar.



Maximale zekerheid
Omdat onze boilers zijn opgebouwd uit beproefde en 

duurzame materialen, hebben onze systemen een bijzonder 

lange levensduur. Bovendien heeft u er niet of nauwelijks 

omkijken naar, omdat de systemen onderhoudsarm zijn.

Itho Daalderop staat garant voor de kwaliteit van haar 

producten; onze toestellen worden ontwikkeld en 

gefabriceerd volgens moderne productiemethoden

en voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. 

Wij geloven in onze producten en daarom geven wij 

een garantietermijn van 5 jaar.
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www.ithodaalderop.be

Itho Daalderop Belgium bvba

Industriepark-West 43

9100 Sint-Niklaas

T +32/(0)3 780 30 90

T +32/(0)3 780 30 99

E orders@ithodaalderop.be

E service@ithodaalderop.be

Algemeen

Service


