
>>Betrouwbaar in warmte

Hoogste tijd voor een 
Intergas HRE cv-ketel!
v.a. . 1.400,-*

> Prijs is inclusief: inlaatcombinatie, gaskraan,  
 vul- en aftapkraan en overstortventiel.
> Meerwerk incl. BTW tegen vaste prijs:
 - Vervangen dakdoorvoer € 110,-
 - Vervangen expansievat € 35,-
 - Vervangen kamerthermostaat voor Honeywell modulation € 70,-

www.avmservice.nl

15 jaar garantie op de warmte-wisselaar!

U droomt 
van een 

betrouwbare 
partner?

Aanbieding geldt voor geheel 2012

* Genoemde prijs bij vervanging van uw huidige cv-ketel inclusief montage,  
  mits benodigde leidingen en rookgasafvoer binnen één meter aanwezig zijn.



>>Zuinig met energie & milieubewust
De Intergas Kombi Kompakt is de enige HR-ketel met hoog 
rendement op verwarming en een uniek hoog rendement 
op tapwater. Hierdoor bent u verzekerd van een zuinige 
werking en draagt u tevens bij aan de zorg voor het milieu. 
Alle Intergas Kombi Kompakt HRE-ketels voldoen aan de 
hoogste Gaskeur classificatie voor verwarming (HR 107), 
warmwater (HRww) en het Gaskeurmilieulabel  
‘Schonere verbranding’.
 
>>Betrouwbare techniek & bedrijfszekere werking
De dubbele twee-in-één warmtewisselaar van de Intergas 
Kombi Kompakt HR-ketel is de afgelopen jaren uiterst 
betrouwbaar gebleken. Door het ontbreken van een  
driewegklep is een grote bron van storingen verdwenen. 
 

>>De juiste HRE-ketel  
    voor iedereen
Een HRE-ketel moet naadloos 
aansluiten op de warmte-
behoefte van uw woning en 
de beschikbare ruimte. 
En niet te vergeten: uw wensen 
met betrekking tot warmtecomfort. 

Wilt u weten welke HRE-ketel 
het best past bij uw woning en wensen? 
Doe dan de Intergas adviestest op: 

www.intergasverwarming.nl

>>Intergas Kombi Kompakt HRE

• Weinig CO2-uitstoot 
•  Energiezuinig en  

milieuvriendelijk 

Een beter milieu begint 

bij een Intergas ketel!

AVM Service b.v. 
Vlierweg 24, 1032 LG  Amsterdam
Tel.: 020-633 21 21, Fax: 020-633 45 00
E-mail: info@avmservice.nl
Internet: www.avmservice.nl

U kent het vast wel: torenhoge kosten voor onder-
houdscontracten waar je maar moet afwachten wat 
je ervoor krijgt. Bij AVM Service is dat anders, een 
onderhoudscontract bij AVM Service is niet alleen 
scherp geprijsd, maar vooral erg duidelijk! De onder-
houdscontracten zijn af te sluiten via onze website.

Al onze contracten Prettig geregeld, 
Prima geregeld en Perfect geregeld  
zijn afhankelijk van uw keuze:
> Inclusief onderhoud
> Inclusief voorrijkosten
> Inclusief arbeidskosten
> Inclusief materialen 24- uur servicedienst! 

>>Scherp geprijsd en duidelijk in onderhoud
Onderhouds-contract vanaf

€ 6,35per maand


