
Vaillant auroSTEP zonneboiler
Puur rendement



Vaillant auroSTEP zonneboiler

De winst van
auroSTEP

Weet u dat 8 minuten zon volstaan om alle mensen 

op de wereld één jaar van energie te voorzien? 

De zon levert 10.000 keer meer energie dan we op 

de hele wereld nodig hebben. En daarmee is de zon de

meest rendabele energiebron. Met de Vaillant auroSTEP

zonneboiler wordt het makkelijker dan ooit om die

schone energie te benutten. 

Het resultaat: puur rendement.
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Winst in rendement
Het rendement van de auroSTEP is
enorm. Uw gemiddelde energiebe-
sparing in het verbruik van warm
water bedraagt jaarlijks maar liefst
zo’n 55%! Rekent u even mee? Een 
kleine woning verbruikt voor warm
water gemiddeld ongeveer 450 m3

gas per jaar. Bij de huidige gasprijs
levert de Vaillant auroSTEP een jaar-
lijkse besparing op van zo’n ¤ 175,-.

Winst in comfort
Dankzij de royale boilerinhoud van
150 liter biedt de auroSTEP aanzien-
lijk meer comfort. In vergelijking
met standaard boilers kunt u gemid-
deld twee keer zoveel gebruiken,
zonder opnieuw te hoeven opladen. 
Voor nog meer comfort in opwarm-
tijd biedt een tweede zonnecollec-
tor uitkomst. De boiler wordt dan
aanzienlijk sneller opgeladen. Dit is
vooral handig bij een bijzonder hoog
verbruik van warm water.

Winst in CO2-vermindering
Dankzij slim gebruik van duurzame
energie vermindert de Vaillant 
auroSTEP de CO2-uitstoot tot wel 55%.
Zo draagt u bij aan een schoner milieu.

Slim in bedieningsgemak
Dankzij het overzichtelijke paneel 
en het toegankelijke ‘klik & draai’
principe is de auroSTEP uiterst een-
voudig te bedienen. 

Slim in garantie
De boiler is gemaakt van puur hoog-
waardig roestvrij staal en heeft dan
ook een ongekend lange levensduur.
Uiteraard mag u van Vaillant de 
nodige zekerheden verwachten. 
Zo krijgt u 2 jaar garantie op het
complete systeem. En maar liefst 5
jaar garantie op de RVS boiler.

Slim in design
De opvallend dunne collector (slechts
8 cm!) is zwart geanodiseerd. Daar-
door is roest uitgesloten. 
Bovendien komt de strakke vormge-
ving zo nog beter tot zijn recht. 
En wel zo prettig: bij montage in het
dak steekt de collector nauwelijks 
uit.

Slim in energiebesparing
In vrijwel alle gevallen resulteert
plaatsing van de auroSTEP tot een
verbetering van het energielabel 
van uw woning. 

Slim in montage
Als een van de weinige zonneboilers
is de Vaillant auroSTEP geschikt voor
elk woningtype. Er zijn drie verschil-
lende versies verkrijgbaar. 

- plat dak

- op dak

- in dak

Welke versie u ook kiest, de auroSTEP
is bijzonder eenvoudig te monteren.
Het is voor uw installateur slechts
een kwestie van ‘plug & play’.

Het slimme van auroSTEP
De auroSTEP is niet zomaar een zonneboiler. Vaillant

heeft ruim 135 jaar expertise in dit systeem gestopt. 

Dat ziet u terug in de doordachte functies en vooruit-

strevende technieken. Die maken de auroSTEP net even

slimmer.
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De duurzaamheid van auroSTEP
Voortdurend komt Vaillant met oplossingen van vandaag. En innovaties van morgen.

Het pure rendement van de auroSTEP is daarvan een mooi voorbeeld. Wie kiest voor

Vaillant, kiest voor duurzaam.

Duurzaam advies
Welk type auroSTEP is het meest ge-
schikt voor u? Waar wordt de collector
gemonteerd? Zijn er nog speciale voor-
zieningen nodig? Bent u eenmaal aan
dit soort vragen toe, dan is het tijd om
uw installateur te bellen. Die kan hel-
pen met een gedegen advies, zodat u
samen tot de juiste keuze kunt komen. 
Kent u zelf geen betrouwbare installa-
teur, laat het ons even weten. Vaillant
doet graag een goede suggestie.

Duurzame service
De service van Vaillant houdt niet op
nadat uw auroSTEP is geïnstalleerd.

Integendeel. We blijven altijd beschik-
baar voor uw installateur. Ons team van
technische adviseurs staat paraat om
te helpen. Lukt het niet op afstand via
de helpdesk, dan zijn we snel ter plekke
om eventuele problemen samen op te
lossen. Maar we geven ook trainingen,
zodat installateurs hun vakkennis en
expertise voortdurend actueel houden.
Dat doen we om u te garanderen dat
uw auroSTEP een lang en onbezorgd
leven heeft. Ook dat is duurzaamheid.

Duurzaam merk
Een ijzersterk merk dat geldt als de norm
voor een comfortabel binnenklimaat.

Een merk dat staat voor doordachte
duurzaamheid, voortdurende innova-
tie, professionele expertise en per-
soonlijke service. Een merk waar een
team van mensen achter staat. Een
merk waarop u kunt bouwen. 
Dat is Vaillant.

Duurzame relatie
Meer weten? Uw installateur helpt u
graag verder. Veel praktische infor-
matie vindt u ook op www.vaillant.nl.
En uiteraard bent u met al uw vragen
welkom bij onze Consumentenser-
vice: (020) 565 92 30. Wij wensen u
veel zonne-energie!
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Uw Vaillant installateur

Vaillant BV | Afdeling Consumentenservice | Paasheuvelweg 42 | Postbus 23250 | 1100 DT Amsterdam
Telefoon (020) 565 92 30 | Fax (020) 696 93 66 | www.vaillant.nl | info@vaillant.nl




