Alle unieke voordelen
van de Close-in® Compact
Snel warmwater
Geen ruimteverlies in de keuken
Gelijktijdig tappen
Waterbesparend
Ideaal in combinatie met
vaatwasmachine
Zeer gunstig in prijs
2 jaar garantie,
5 jaar garantie op koperen ketel
Duurzaam
Onderhoudsvrij

Technische speciﬁcaties
BOILER

CLOSE-IN® COMPACT

Artikelnummer
[l]
Inhoud
[V]
Spanning
[W]
Vermogen
[A]
Belasting
[°C]
Temperatuurbereik
[l]
Gem. hoeveelheid warmwater (55°C)
[l]
Gem. hoeveelheid warmwater (40°C)
[min] Horizontale plaatsing
Opwarmtijd (∆T = 55°C)
[min] Verticale plaatsing
[W/h]
Stilstandverlies
[inch]
Wateraansluiting
[kPa]
Werkdruk
[mm]
Hoogte
[mm]
Breedte
[mm]
Diepte
Materiaal ketel
Isolatie
[kg]
Gewicht (leeg)
Bruto advies prijs (excl. BTW)
Garantie
Benodigdheden installatie
(aansluitslangen van 1 meter standaard bijgeleverd)

07.02.10.631
5
230
2200
10
50-60
7
13
13
10
18,6
3/8 ext.
800
143
550
211
koper
VIP
4,5
210,2 jaar op onderdelen,
5 jaar op koperen ketel
Geen, indien hot-ﬁll aansluiting.
Aansluiting op waterdruk,
boileraansluitset: 07.92.64.047
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DAALDEROP
CLOSE-IN COMPACT
®

DE KLEINSTE PLINTBOILER VOOR SNEL WARMWATER

Daalderop introduceert in augustus de nieuwste variant in haar
lijn compacte keukenboilers: de Close-in® Compact. Een super
compacte plintboiler, die past achter de plint van nagenoeg
iedere keukenkast en ideaal is in combinatie met een vaatwasmachine. Daalderop ziet in de Close-in® Compact een veelbelovende assortimentsuitbreiding. De Close-in® Compact komt
immers niet alleen tegemoet aan de wens direct warmwater
zonder ruimteverlies, maar is ook nog eens zeer gunstig in
prijs.

Zonder meer genieten, zonder meer te betalen
De Close-in Compact is dé oplossing voor alle Nederlanders die zich
ergeren aan lange wachttijden op warm water in de keuken (maar
liefst 68% van alle huishoudens ofwel circa 5 miljoen huishoudens!).
Bovendien is een keukenboiler waterbesparend en biedt het de
mogelijkheid om op twee plaatsen in huis warm water te tappen.
Door de komst van de vaatwasser gebruikt men tegenwoordig
nog maar weinig warm water in de keuken. Maar als men warm
water nodig heeft, dan wil men er natuurlijk snel over beschikken...
deze vriendelijk geprijsde plintboiler is de perfecte oplossing!

Ruimte- en tijdsbesparend
De Close-in Compact van Daalderop is een absolute must in de
moderne keuken. De plintboiler is klein, kan gemakkelijk binnen
10 minuten én op diverse manieren geïnstalleerd worden. Naast
zowel liggende als staande plaatsing, kan deze supercompacte
boiler op waterdruk aangesloten worden, op lagedruk (via een
speciale lagedrukmengkraan) en hot-ﬁll. Met een hot-ﬁll aansluiting is het bovendien niet altijd nodig een inlaatcombinatie en een
extra elektrische groep te installeren. Dat scheelt nogal in installatietijd! Door deze veelzijdigheid past de Close-in Compact in
iedere keuken en laat het de eindgebruiker genieten van warm
water binnen enkele seconden.

W
U
E
I
N

Voor meer informatie, ga naar

www.daalderop.nl

