Compleet comfortprogramma
Naast lucht/water warmtepompen omvat
het assortiment van NIBE onder meer:
• Water/water warmtepompen
• Ventilatielucht/water warmtepompen
• Boilers, boilervaten en buffervaten
• Platenwarmtewisselaars
• Aﬂeversets voor warmte- en koudedistributiesystemen
• Thermische zonlichtsystemen
Producten van NIBE staan garant voor
een comfortabel en duurzaam binnenklimaat in zowel nieuwbouw als renovatie!

NIBE Energietechniek

NIBE en Next ClimateSupport:
een prima combinatie!
Lucht/water warmtepompen van NIBE onttrekken gratis energie aan de
buitenlucht en zijn - doordat er geen bronboringen nodig zijn - uitstekend
toepasbaar in bestaande bouw. Toch zien consumenten in de praktijk soms
af van een lucht/water warmtepomp vanwege de esthetische en akoestische

www.nibenl.nl
www.nextschoorstenen.nl

bezwaren die soms aan de buitenunit kleven. NIBE is dan ook enthousiast
over de Next ClimateSupport, een innovatie van Next Schoorsteensystemen
uit ’s-Gravendeel.
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