ZONNEPANELEN
VERWARMING
BADKAMER EN SANITAIR
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Twee dagen voordeel!
M&O TECHNIEK

ALLES ONDER
ÉÉN DAK
Eendrachtstraat 25
1531 ME Wormer

AANBIEDING

AANBIEDING

10 JAAR GRATIS
ONDERDELEN
GARANTIE

10 JAAR GRATIS
ONDERDELEN
GARANTIE

op een ATAG cv-ketel

op een Nefit cv-ketel

+ Gratis

+ Gratis

thermostaat

thermostaat

Maak kans
op een
gratis ATAG
toestel type
E223C!

NIEUW

AANBIEDING

JAGA HYBRID
HEATING
(zie achterzijde)

NIEUW

All inclusive
badkamer voor

€ 9.995,-

VLOERVERWARMING
IN BESTAANDE

ZONNE-ENERGIE
DOE HET ZELF
PAKKET:
.3
 PV-panelen van
.
.
.

230Wp (totaal 690Wp)
 mvormer
O
 ekabeling
B
 evestigingssysteem
B
Investering: €1.695,incl. btw

VLOER
(zie achterzijde)

AANBIEDING

(zie achterzijde)

Besparing:
€ 160,- per jaar!
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Zonne-energie is de investering zeker waard

Zoveel rendement krijgt u niet met sparen!
Een gemiddeld huishouden gebruikt 3500 kwh per jaar. De investering om deze
3500 kwh te laten produceren door zonnepanelen is ongeveer 11.000 euro incl.
btw en het plaatsen van 16 panelen op het dak. Deze investering kunt u in 11 jaar
terug verdienen! Het rendement op de investering is dan ruim 8%. Zet u dit om in
een financiering dan kost u dit 90 euro p/maand bij een besparing van 75 euro
p/maand. Ofwel u bent gemiddeld voor 15 euro p/maand energie neutraal!
Vergelijkt u dat maar eens met het rendement van sparen…

Wij geven u graag meer informatie tijdens onze EnergieBespaarBeurs.
U kunt ook bellen of mailen voor een informatiepakket, tel: 075 - 647 5757 e-mail: info@mo-techniek.nl

GEEN BEHOEFTE AAN
EEN KOUDE DOUCHE?
Neem dan een onderhoudsabonnement
bij Energie Service Noord West!

Dé gaswacht van Noord-Holland

Storingen aan uw ketel worden door ons
de zelfde dag nog verholpen!

Nu €

Service, onderhoud en reparatie t.b.v.:
 verwarming

43,- (entree-

 warm water

 binnenklimaat

kosten) cadeau bij het

afsluiten van een abonnement.
ment.
nt. Als
A extraatje
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cadeau
dea
au
bij.*
j.*

 U krijgt
altijd € 43,- korting als
u een abonnement bij
ons afsluit.

Uw comfort
Onze zorg

 Metalen Solar oplader
‘Sunshine’

* Zolang de actie loopt. (van 1 september t/m 31 december 2011)
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 Go green standbykiller
stekkerdoos

 Solar tuinverlichting
Swing

 Energiemeter
Cost Control

www.esnw.nl
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Maak kans
op een
gratis ATAG
toestel type
E223C!*

10 jaar volledige
garantie op een
ATAG E of Q
toestel (i.c.m. een
Comfort Service
Contract bij ESNW)

ATAG
Met een ATAG cv-ketel haalt u een topmerk in huis
met vele voordelen. De ATAG E is bijvoorbeeld slechts
50cm breed, spatwaterdicht (dus ook geschikt in de
badkamer) en heeft een ijzersterke rvs platenwisselaar
voor een goede en snelle warmwatervoorziening.
Alle Atag cv-ketels zijn modulerend. Dit houdt in dat
het toestel harder brandt bij veel warmtevraag en
zachter brandt bij weinig warmtevraag.
De ATAG Q cv-ketel voldoet aan de hoogste eisen
als het gaat om warmtapwater comfort en staat
bekend om haar geavanceerde technieken, zoals
de RoestVastStalen warmtewisselaar met 15 jaar
garantie!

Wij geven u graag een demonstratie tijdens
onze EnergieBespaarBeurs.

Gratis thermostaat
Bij aanschaf van een
ATAG toestel krijgt u er
deze ATAG EaZy kamerthermostaat gratis bij.

*Onder alle Atag CV ketels die tijdens de EnergieBespaarBeurs bij
M&O verkocht worden, wordt een Atag E223C verloot.

Nefit
De voordelen van Nefit:
•	Compacte toestellen
•	Unieke Nefit
regelmethode
•	Modulerende pomp
• Erg stil
•	Innovatieve
warmtewisselaar met
15 jaar garantie!
• Energiezuinig

10 jaar volledige
garantie op een
Nefit toestel
(i.c.m. een
Comfort Service
Contract bij ESNW)

Met een Nefit HR cv-ketel kiest u voor een
betrouwbaar A-merk. De compacte toestellen
bieden juist extra veel comfort in uw woning.
Bovendien staan zij bekend om hun uitstekende
prestaties op het gebied van energiezuinigheid.

Kom langs op 30 september of 1oktober,
dan laten wij u graag de toestellen van
Nefit zien.

Gratis thermostaat
Bij aanschaf van een
Nefit HR ketel krijgt u
een gratis thermostaat
t.w.v. €169.-
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Evohome: Temperatuur
instellen per vertrek!
Comfort door energiebesparing
Evohome is een thermostaat met
touchscreen display, die het mogelijk
maakt om de temperatuur per vertrek in uw woning of kantoor
in te stellen! Een energiebewuste manier van verwarmen, die
een forse besparing kan betekenen op uw energierekening. Zo
is het warm in de vertrekken die worden gebruikt en worden de
ongebruikte kamers niet voor niets verwarmd. Met Evohome kan
de temperatuur voor elke kamer individueel worden ingesteld en
geprogrammeerd. Op elk gewenst moment van de dag of nacht.
Vraag naar uw mogelijkheden van dit Evohome systeem van
Honeywell.

Jaga Hybrid Heating
Warmtepompen, zonne-energie
systemen en condensatieketels
hebben veel grotere radiatoren nodig
omdat zij werken met zeer lage
watertemperaturen, van soms niet meer
dan 35°C. Geen probleem voor Jaga Hybrid Heating. Deze
combineert de Low H2O radiator met Oxygen voor ventilatie
en/of DBE voor 2 tot 3 maal meer warmte uit dezelfde radiator.
Bovendien is DBE PRO ook geschikt voor gratis passieve
koeling, die door vele warmtepompsystemen geleverd wordt.
Met DBE kan u vlot overschakelen naar alle milieuvriendelijke
systemen. Kwestie van u goed voorbereiden op de toekomst!

Vloerverwarming in bestaande vloer!
Gaat u renoveren en wilt u graag vloerverwarming? Dat kan
M&O Techniek nu voor u realiseren met behulp van de Espace
vloerenfreesmachine.
In de bestaande dekvloer wordt een leidingpatroon
uitgefreesd en aangesloten op een vloerverwarmingsverdeler.
Deze bijzondere vloerenfreesmachine, speciaal ontwikkeld
door Thermagas, is geschikt voor bijna alle soorten
dekvloeren, zoals een gietvloer of een cementdekvloer.
Door de stofzuiger komt er bij het frezen nauwelijks stof
vrij. Na het frezen brengen wij de PE-X leidingen aan in de
sleuven en sluiten deze aan op de verdeler, waardoor u in uw
gerenoveerde woning kunt genieten van de vloerverwarming.
Meer informatie over de mogelijkheden bij M&O Techniek.
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