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  Uitnodiging



We hebben nieuws. Het is tijd om vooruitgang te leveren met 

de Elga Ace van Remeha. Zonder valse bescheidenheid kunnen 

we zeggen dat we de nieuwe norm in hybride warmtepompen 

introduceren. Het is namelijk de hybride warmtepomp met de 

beste prijs-prestatie verhouding in de markt!

Met de Elga Ace bied je je relaties echt iets nieuws én je profiteert 

zelf ook. Dit zijn de zakelijke voordelen van de Elga Ace:

•   Toegankelijk product dat voor 

marktverbreding zorgt.

•   Extra service aan je klanten: duurzame 

keuze met gegarandeerde CO
2
-reductie.

•   Extra verkoopmoment: ook als consumenten 

geen nieuwe cv-ketel nodig hebben, is  

aanschaf van een hybride warmtepomp een  

prima investering, want ook in bestaande  

woningen is Elga Ace prima toepasbaar.

•   Installatie in één dag,  

o.a. dankzij de 

Smart Start app.

•   Zekerheid door de 

ondersteuning 

vanuit Remeha 

in het hele proces.

WAAROM WACHTEN 
MET VOORUITGANG 
LEVEREN?

 NIEUW   Remeha Elga Ace
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Hoe werkt het?

Modulerende werking

Elga Ace stuurt de cv-ketel als 

de enige in de markt aan

middels OpenTherm, waardoor

de cv-ketel nooit meer warmte

produceert dan nodig is.

20°
Met iedere cv-ketel

Door de OpenTherm 

aansturing is de Elga Ace 

toe te passen met elk merk 

HR cv-ketel.

Compact

Door zijn compactheid en 

lichte gewicht is het toestel 

makkelijk te tillen en te 

plaatsen.

Vertrouwd

Uitgerust met eSmart Inside.

Hetzelfde besturingsplatform

als onze andere Ace-

toestellen.

eSMART
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Eenvoud en snelheid

De Smart Start App en vooraf 

ingestelde keuzeprogramma’s 

zorgen voor een snelle 

installatie en eenvoudige 

inbedrijfstelling.



ELGA ACE EVENT
  Exclusieve uitnodiging

Met de Elga Ace bied je je relaties echt iets nieuws én je profiteert zelf ook. Tijdens een speciale 

avond met Wasco en Remeha exclusief voor Wasco-installateurs, nemen we je mee in de wereld 

van deze bijzondere hybride warmtepomp, en leer je hoe jij een hybrid hero wordt! Uiteraard 

wordt gezorgd voor een hapje en drankje in het duurzame congrescentrum de St@art van 

Apenheul. En we sluiten de avond geheel in stijl af met vers gebakken pizza’s. Mis het niet en 

meld je nu aan! (vol=vol)  

Datum Donderdag 23 april 2020

Programma

16.00 uur  Ontvangst met ko!e en wat lekkers

16.30 uur Welkomstwoord

16.35 uur Productpresentatie Elga Ace 

   Wat maakt de Elga Ace uniek? In welke situaties past  

de Elga Ace en hoe installeer je hem?

17.45 uur Pauze

18.15 uur Presentatie Be a Hybrid Hero 

   Wat zijn de zakelijke voordelen van de Elga Ace?  

Hoe verkoop je hem aan je klanten en wat verdien  

je eraan? Wat is een hybird hero, en hoe word  

jij er één?

19.00 uur  Diner met versbereide pizza,  

antipasti en Italiaanse salade

20.00 uur Einde event 

Locatie De St@art, Apenheul  

  (J.C. Wilslaan 31, 

   Apeldoorn)

Aanmelden

Aanmelden kan tot 10 april via

  www.wasco.nl/introductie


