
SAMEN NAAR EEN 
GASVRIJE OPLOSSING

Gasvrij biedt je diverse oplossingen voor je toekomstige energievraagstukken. Met onze 
hoogwaardige systemen kun je eenvoudig de volgende stap zetten naar een gasvrij, duurzaam 

en comfortabel woonhuis. Waar nodig regelen we ook de installatie voor je. Zo treden we 
samen zorgeloos een gasvrije toekomst tegemoet.

VRAGEN? 

E-mail: info@gasvrij.nu

PELLETKACHELS
Je verblijfsruimte 
sfeervol, stijlvol 
en efficiënt op 
temperatuur.

PELLETKETELS
Je volledige woning 
schoon en duurzaam 

verwarmd.

ZONNEBOILERS
Sanitair water 

duurzaam en efficiënt 
verwarmd.

WARMTEPOMPEN
Warmte uit de 

omgeving als basis 
voor  warm tapwater 
en verwarmingswater.

Beijerdstraat 9, 

4112 NE Beusichem

TEL: 085-0470299

PERSOONLIJK
ADVIES

INNOVATIEF
AANBOD

FLEXIBILITEIT
VOOROP

ALL-IN-
SERVICE



De voordelen van dit systeem:
- Zeer betrouwbaar
- Weinig onderhoud
- Zeer geluidsarm
- 70% energiezuiniger dan andere warmtepompsystemen
- Schoon en veilig tapwater. Door wekelijkse verhitting is legionellabesmetting 
   uitgesloten.
- Zeer hoge COP-waarde. Ons meest duurzame warmtepompsysteem heeft een 
   COP-waarde van maar liefst 6. Per gebruikte kWh levert dit systeem zesmaal zoveel 
   energie terug. Het kan hierdoor een zeer hoge warmtevraag aan tegen een relatief 
   lage energievraag.

Gasvrij heeft een exclusieve samenwerking met Efitherma voor de levering 
en de installatie van onze geavanceerde lucht/water warmtepompsystemen. 

We stellen de warmtepompen samen op basis van je behoeften. 
Wil je alleen warm tapwater of wil je de woning ook graag verwarmen en/of 
koelen? Heb je een kleine of een grote warmtevraag? Welke samenstelling je 

ook wenst, alles is mogelijk op basis van een en hetzelfde systeem.

 1. Thermische panelen vangen energie op uit de zon en de omgevingstemperatuur. Deze   
  opgewekte energie wordt met behulp van een koudemiddel door een circuit verplaatst, om  
  zo de warmtewisselaar aan te sturen. 
 2. Binnen de lucht-water warmtepomptechnologie is de compressor verantwoordelijk voor  
  de energieoverdracht richting de warmwatertank. Vanuit daar wordt de volledige warm-
  watervoorziening aangestuurd. 

De Technologie:
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1. Thermische Panelen        2. Warmtepomp



Wij stellen je ideale warmtepompsysteem geheel op maat voor je samen, aangepast 
aan je woonbehoeften. Op de volgende pagina’s vind je onze meest toegepaste 

uitvoeringen, die gebaseerd zijn op bovenstaande producten.  
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SERIE 2WATER: 

De 2WATER-serie van Efitherma 
omvat een innovatief assortiment 
warmtepompen die gebruikma-
ken van thermische panelen. Deze 
panelen benutten de omgevings-
warmte om de warmwatertank 
te verwarmen. Deze tanks be-
schikken over een boilerinhoud 
variërend van 75 tot 500 liter, 
afhankelijk van de benodigde 
warmtevraag. 

THERMISCHE PANELEN:
- Materiaal: kunstof
- Druk: 1,2 bar tot wel 40℃
- Gewicht: 5,8 kg/m2
- Afmeting: 136 x 82 cm

AQUATHERMA:
De Aquatherma lucht/warmtepomp heeft een vermogen van 
6 tot 26 kW. Deze warmtepomp is inzetbaar voor: 
 - De tapwatervoorziening
 - Verwarming tot 55 ℃
 - Koeling tot 7 ℃

Het systeem:



VRAAG PRIJS AAN BEZOEK SHOWROOM

BEKIJK 

TERUGVERDIENTIJD

A +

Voordelen:
    Toepasbaar in elke woning
    Legionellabesmetting uitgesloten
    Bevriest niet, werkt ook ‘s winters

Kenmerken:
    Geschikt voor elk gezinsgrootte
    Zeer laag energieverbruik
    Levert 24/7 energie op
    Stil in gebruik

Calda is een innovatief waterpompsysteem voor de tapwatervoorziening. Het systeem 
heeft geen extra voedingsbron nodig om optimaal te functioneren. 

CALDA

Stroom 230V/1ph/50Hz

Vermogen 6 - 41 kW

Aantal 
collectoren

>1

Tapwater-
voorziening

ja

Verwarming-
voorziening

nee

Inhoud boiler 75 - 500L

Daktype platdak én 
schuindak

Geluid <35dB

COP-waarde 2 - 5

Koudemiddel water/glycol

Type tapwater
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https://www.gasvrij.nu/offerte/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/contact/showroom/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie


VRAAG PRIJS AAN BEZOEK SHOWROOM

BEKIJK 

TERUGVERDIENTIJD

A +

Voordelen:
    Toepasbaar op elke woning
    Legionellabesmetting uitgesloten
    Bevriest niet, werkt ook ‘s winters

Kenmerken:
    Geschikt voor elk gezinsgrootte
    Zeer laag energieverbruik
    Levert 24/7 energie op
    Stil in gebruik
    Zonder buffervat

Ventus is een uniek en compact warmtepompsysteem, speciaal 
ontworpen om je woning te verwarmen en/of te koelen.

VENTUS

Stroom 230V/1ph/50Hz

Vermogen 6 - 41 kW

Aantal 
collectoren

6 - 40

Tapwater-
voorziening

ja

Werwarmings-
voorziening

ja

Inhoud boiler nvt

Daktype platdak én 
schuindak

Geluid <40dB

COP-waarde >4,7

Koudemiddel water/glycol + 
R407c

Type verwarmen / 
koelen
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https://www.gasvrij.nu/offerte/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/contact/showroom/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie


VRAAG PRIJS AAN BEZOEK SHOWROOM

BEKIJK 

TERUGVERDIENTIJD

A +

Voordelen:
    Toepasbaar op elk woning
    Legionellabesmetting uitgesloten
    Bevriest niet, werkt ook ‘s winters

Kenmerken:
    Geschikt voor elke gezinsgrootte
    Zeer laag energieverbruik
    Levert 24/7 energie op
    Stil in gebruik
    Buffervat voor tapwater

Calesco is een uniek en compact warmtepompsysteem met een buffervat voor 
tapwater. Het systeem is ook ontworpen om je woning te verwarmen en/of te koelen.

CALESCO
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Stroom 230V/1ph/50Hz

Vermogen 6 - 24 kW

Aantal 
collectoren

6 - 20

Tapwater-
voorziening

ja

Verwarming-
voorziening

ja

Inhoud boiler 200 - 300L 
(alleen tap-
water)

Daktype platdak én 
schuindak

Geluid <40dB

COP-waarde >4,7

Koudemiddel water/glycol + 
R407c

Type tapwater + 
verwarmen/
koelen zonder 
buffertank 

https://www.gasvrij.nu/offerte/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/contact/showroom/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie


VRAAG PRIJS AAN BEZOEK SHOWROOM

BEKIJK 

TERUGVERDIENTIJD

A +

Voordelen:
    Toepasbaar op elk woning
    Legionellabesmetting uitgesloten
    Bevriest niet, werkt ook ‘s winters
 
Kenmerken:
    Geschikt voor elke gezinsgrootte
    Zeer laag energieverbruik
    Levert 24/7 energie op
    Stil in gebruik
    Buffervaten voor tapwater en CV

Quidam is een alles-in-één warmtepompsysteem. Het systeem maakt gebruik van een 
tweetal buffervaten voor het tapwater en de CV. De buffervaten kunnen zowel los van 
elkaar als aaneengeschakeld worden geplaatst. 

QUIDAM
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Stroom 230V/1ph/50Hz

Vermogen 6 - 24 kW

Aantal 
collectoren

6 - 20

Tapwater-
voorziening

ja

Verwarming-
voorziening

ja

Inhoud boiler >75L(tapwater) 
+ >75L (CV 
water)

Daktype platdak én 
schuindak

Geluid <40dB

COP-waarde >4,7

Koudemiddel water/glycol + 
R407c

Type tapwater + 
verwarmen/
koelen met 
buffertank

https://www.gasvrij.nu/offerte/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/contact/showroom/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie


VRAAG PRIJS AAN BEZOEK SHOWROOM

BEKIJK 

TERUGVERDIENTIJD

A +

Voordelen:
    Toepasbaar op elk woning
    Legionellabesmetting uitgesloten
    Bevriest niet, werkt ook ‘s winters
    Heeft geen buitenventilator nodig

Kenmerken:
    Geschikt voor elke gezinsgrootte
    Zeer laag energieverbruik
    Levert 24/7 energie op
    Stil in gebruik
    Buffervaten voor tapwater en CV

Calescere is een uniek en compact warmtepomp-
systeem met een buffervat voor CV. De warmte wordt 
middels een compressor overgebracht naar warm 
water. Het systeem is dus ook ontworpen om je woning 
te verwarmen.

CALESCERE
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* Kleuren:
Kleur wit van het product uit 

de afbeelding is voor buiten-

plaatsing. Optie in chroom-

kleur is voor binnenplaatsing 

(dezelfde kleur als de tank).

*

Stroom 230V/1ph/50Hz

Vermogen 6 - 24 kW

Aantal 
collectoren

8 - 48

Tapwater-
voorziening

ja

Verwarming-
voorziening

ja

Inhoud boiler 100L CV + 120 - 
300L tapwater

Daktype platdak én 
schuindak

Geluid <48 dB

COP-waarde >4,7

Koudemiddel water/glycol + 
R407c

Type tapwater + 
verwarmen 

https://www.gasvrij.nu/offerte/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/contact/showroom/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie


VRAAG PRIJS AAN BEZOEK SHOWROOM

BEKIJK 

TERUGVERDIENTIJD
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A +

Voordelen:
    Toepasbaar op elk woning
    Legionellabesmetting uitgesloten
    Bevriest niet, werkt ook ‘s winters

Kenmerken:
    Geschikt voor elke gezinsgrootte
    Zeer laag energieverbruik
    Levert 24/7 energie op
    Stil in gebruik
    Op (aanwezige) buffervat aan te sluiten

Globus is een uniek en compact warmtepompsysteem. De warmte wordt middels een 
compressor overgebracht naar warm water. Het systeem is dus ook ontworpen om je 
woning te verwarmen.

GLOBUS

Stroom 230V/1ph/50Hz

Vermogen 2 - 4kW

Aantal 
collectoren

2 - 3

Tapwater-
voorziening

ja

Daktype platdak én 
schuindak

Geluid <35dB

COP-waarde >5,0

Koudemiddel water/glycol

Type tapwater

https://www.gasvrij.nu/offerte/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/contact/showroom/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie
https://www.gasvrij.nu/gasvrij-wonen-wat-is-de-terugverdientijd-van-een-gasvrij-systeem-infographic/?utm_source=downloads&utm_medium=email&utm_campaign=downloads%20productinformatie

