
VERVANG TIJDIG UW CV-KETEL 
OM RISICO'S TE VERKLEINEN
EN BESPAAR TOT 15% OP UW ENERGIEKOSTEN!
De meeste mensen gebruiken nog steeds een cv-ketel om een (recreatie)woning te verwarmen. Logisch, want een cv-ketel 
past in vrijwel ieder type (recreatie)woning. Daarnaast worden cv-ketels steeds efficiënter. Met een nieuwe cv bespaart u 
daardoor al snel tot 15% op uw energiekosten ten opzichte van een verouderde cv! Het tijdig vervangen van een cv-ketel 
is bovendien belangrijk om het risico op gaslekkage of het vrijkomen van koolmonoxide te verkleinen. We adviseren de cv-
ketel na circa 15 jaar te vervangen. 

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan via samangroep.nl/landalcv

Al onze cv-ketels zijn bovendien inclusief:
✓ Expantievat
✓ Overstort

✓ Inlaatcombinatie
✓ Gaskraan



Intergas HRE A 28/24 CW4
Hoog rendement op verwarming 
en warm water 
✓ Incl. installatie
✓ 22 kW vermogen
✓ 12,5 liter warm water per minuut
✓ Incl. Intergas Comfort Touch  
 thermostaat

NU
€ 1.359* 

EXCL. BTW

Intergas Xtreme 36 CW5
De beste uit de test bij de 
Consumentenbond
✓ Incl. installatie
✓ 32 kW vermogen
✓ 17 liter warm water per minuut
✓ Incl. Intergas Comfort Touch  
 thermostaat
✓ Geschikt voor gelijktijdigheid 
 van twee warmwatertappunten

NU
€ 1.653* 

EXCL. BTW

TOT 4 PERSONEN

Intergas HRE A 36/30 CW5
Hoog vermogen en een groot 
warmwatercomfort
✓ Incl. installatie
✓ 26 kW vermogen
✓ 15 liter warm water per minuut
✓ Incl. Intergas Comfort Touch 
 thermostaat

NU
€ 1.454*

 
EXCL. BTW

TOT 6 PERSONEN TOT 8 PERSONEN 

Extra opties (bedragen zijn excl. BTW)

✓ Slimme thermostaat: Intergas Incomfort Gateway Comfort Touch    € 80 (online bediening)

✓ Vuilfilter om de levensduur van uw cv-ketel te verlengen          € 125
✓ Toeslag bij spoedplaatsing              € 100

ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN 
De Saman Groep biedt Landal Green Parks Port Greve een professioneel aanbod aan uiterst efficiënte, zuinige en betrouwbare 
cv-ketels:

Vraag direct een vrijblijvende offerte aan via samangroep.nl/landalcv

* Profiteer t/m 31 december 2020 van 5% korting op uw cv-ketel. De korting is al verwerkt in deze prijs. 

SAMANGROEP.NL


