
Gemakkelijk te bedienen, geluidsarm, compact en energiezuinig zijn de 
kenmerken van ons Hesi Eco-comfort2 combitoestel, ontwikkeld door Nefit. 
Een no-nonsense toestel dat waar voor z’n geld biedt. Deze HR combiketel 
biedt u de Nefit kwaliteit, comfortable verwarming en royaal warm water. 
Gunstig in prijs, in zowel huur als koop.

Het huren van de Eco-comfort2 heeft als voordeel dat u voor een laag 
maandbedrag altijd zorgeloos warmte heeft. Het onderhoud en de service 
zijn volledig inbegrepen, zodat u nooit voor onaangename verrassingen komt 
te staan. Wat een zekerheid en geruststelling!

Wilt u liever kopen? Met onze vakkundige installatie van de Eco-comfort2 en 
het afsluiten van een all-in onderhoudscontract bent u verzekerd van een 
optimaal werkend toestel.
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specificatie

Hesi Eco-comfort2

Een professioneel toestel dat in alle behoeften 

van verwarming en warm water voorziet, zo laat 

onze Hesi Eco-comfort2 cv ketel zich als beste 

omschrijven. Een betrouwbaar, robuust en 

uiterst stil toestel. Er zijn twee uitvoeringen, de 

CW3 en CW4, die verschillen in de hoeveelheid 

warm water opbrengst. Kortom een warme en 

aantrekkelijke keuze.

Specificaties

CV-vermogen 50/30

Taphoeveelheid warm water l/min bij 60˚C

Taphoeveelheid warm water l/min bij 40˚C

Afmetingen (hxbxd)

Gewicht

Cw-Klasse

Pomp

Rendement (cv)

Hoog rendement warm water

Energie labels:

Centrale verwarming

Warmwater

Hesi werkt voortdurend aan verbeteringen van haar producten. 
Wijzigingen in de technische gegevens en vormgeving zijn mogelijk.

Aan deze leaflet kunnen geen rechten worden ontleend.
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