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Alutherm Heating: een betrouwbare partner

Groot op een klein oppervlak
ALUTHERM HEATING IS DE SPECIALIST ALS HET GAAT OM GASGESTOOKTE CV-KETELS MET ALUMINIUM WARMTE-

WISSELAARS. MET EEN COMPLEET ASSORTIMENT KETELS VAN 170 TOT 2200 KW (UITERAARD ALLEMAAL CE-

GOEDGEKEURD). HET GASVERBRUIK MOET EN GAAT TERUG, DAAROVER ZIJN ALLE PARTIJEN HET INMIDDELS WEL 

EENS. “VAN BELANG IS VOORAL HOE WE DOELEN GAAN BEREIKEN”, ZEGT ROEL SCHURINK, ADVISEUR BIJ ALU-

THERM HEATING. “WE HEBBEN NOG EEN BEHOORLIJKE WEG AF TE LEGGEN EN DAARBIJ ZULLEN GASGESTOOKTE 

CV-KETELS VOORLOPIG NOG HARD NODIG BLIJVEN. ZEKER ALS WE DE ENORME VERVANGINGSMARKT IN AANMER-

KING NEMEN. BOVENDIEN KUN JE NIET OVERAL EEN WARMTEPOMP NEERZETTEN.” ALUTHERM HEATING LEVERT 

MET NAME AAN DE GROTERE INSTALLATIEBEDRIJVEN EN DAT IS GELET OP VERMOGEN EN OMVANG VAN DE KETELS 

NATUURLIJK NIET ZO VREEMD. UNICUM IN DIT VERHAAL IS DE CV-KETEL MET 2200 KW. “DEZE KETEL HEEFT GEEN 

VOORZET-  MAAR ATMOSFERISCHE BRANDERS. EN DAT MAG HEEL BIJZONDER WORDEN GENOEMD.” 

Concreet

Je zou, als je naar unieke en brede productrange 

van Alutherm Heating kijkt, samengevat kunnen 

spreken van ‘groot op een klein oppervlak’. Met 

ketels die vooral worden geplaatst in kantoorpan-

den, flatgebouwen en in de utiliteit. Roel Schu-

rink: “We praten over veel vermogen op een klein 

oppervlak. Betrouwbaar en altijd met een hoog 

rendement.” Maar er gebeurt meer bij Alutherm 

Heating dan alleen het leveren van gasgestookte 

cv-ketels. Ook worden, geheel passend in deze 

tijd, hybride ketels geleverd. Met een vermogen 

van 170 tot 300 kW. Dit hybride toestel kan ook 

koelen en toegepast worden voor vloerverwar-

ming. Ook heeft dit toestel een geïntegreerd bin-

nendeel van de warmtepomp. En dat is wel zo 

handig voor de installateur want dat scheelt hem 

een hoop werk. “We spelen daarmee in op de vragen uit de 

markt. Ketels die goed zijn voorbereid op de toekomst en pas-

sen bij de manier waarop wij concreet invulling geven aan de 

energie-transitie.”

Partner

Alutherm Heating werkt samen met strategische partners om de 

markt nog beter te kunnen bedienen. Zo’n strategische partner 

is Dejatech. Jan Janssen, van Dejatech: “Samenwerking geba-

“Gasgestookte cv-ketels 
zullen voorlopig nog hard 

nodig blijven”
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+31 (0)320 22 61 57

Informeer naar deze scherp geprijsde vloeren.

Nieuw!

Douchevloeren
• drie modellen 
• diverse afmetingen
• diverse RAL kleuren
• installatie gemak
• anti slip vloer (klasse R12)
• afwaterende vloer
• ruimtelijk effect
• levensloop bestendig

Het Nieuwe Regelen begint met de slimme 
verdelers van RIHO Climate Systems

De nieuwe Constant Flow-familie van 
RIHO Climate Systems is zuiniger dan ooit.

Kennismaken of een demo?
Bel +31 (0) 575 55 59 99 of mail
naar: info@rihoclimatesystems.nl 

+ Druk-gecompenseerde debietregelaars
+ Zeer geschikt bij toepassing naregeling
+ Uitstekende energieprestaties, tot wel
    15% energiezuiniger
+ Volumestroom instelbaar 0-150 Ltr/h
+ Bedrijfszekere installatie

Nijverheidsweg 3  |   7251 JV Vorden  |   T. 0575 - 55 59 99  |  info@rihoclimatesystems.nl  |   rihoclimatesystems.nl
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seerd op vertrouwen, daar gaat het om. Samen-

werking ook om te blijven zoeken naar duurzame 

producten. Ontwikkelen en innoveren, niet als 

loze kreten, maar als werkwoorden. Daar plukken 

alle partners de vruchten van. En dan gaat het niet 

alleen over hybride maar ook over waterstof als 

energiebron.” Dejatech is voor gerenommeerde 

fabrikanten in binnen- en buitenland een vaste 

ontwikkelingspartner.

Op orde

Alutherm Heating levert in Nederland maar ook in 

Europa. “De verwachting is dat we ook op Euro-

pees niveau goed meekunnen. Dat heeft met een 

aantal zaken te maken. Een brede productrange, 

kwalitatief hoogwaardige producten en een prima 

prijs-kwaliteitsverhouding om concurrerend te 

kunnen zijn en blijven”, aldus Roel Schurink. Ver-

der benadrukt Schurink dat het altijd om meer 

gaat dan het leveren en installeren van een ke-

tel. “Je moet uiteraard ook de organisatie goed 

op orde hebben. Een eerste inbedrijfstelling, pe-

riodiek onderhoud en uitstekende serviceafdeling 

met deskundige medewerkers. Voor het grotere 

installatiebedrijf zijn wij een betrouwbare en prima partner. Een 

partner voor nu maar ook voor de toekomst. Juist voor de toe-

komst.” 

Alutherm Heating, gevestigd in Belfeld (bij Venlo), kent een  

landelijke dekking met servicemonteurs tussen Maastricht en 

Groningen, en ook tussen Den Helder en Goes. Alutherm Heating: 

een betrouwbare partner voor comfort en warmte!

Roel Schurink


