
Een welkom gesschenk  
voor iedere bestelling

U kan kiezen tussen

Ons verkoop programma

    

Controlli IMP

Naam :

E-mail a  : dres

Firma : 

Wwww.rgb.be
Raadpleeg onze internet site

Snel & eenvoudig  al de prijzen
& de dokumentatie  beschikbaar 
(vraag uw installateur korting op 

WEB brutto vermelde prijzen)PromotiE

RGB sprl

Herzieningslaan 70

1070 Brussel

Tel : 02/521 00 45

Fax : 0800/48 063

Weersafhankelijke regelaars met buiten voeler

Nettoprijs BTW excl  : 185 (7462 FB)€ 

Nettoprijs BTW excl  € : 200 (8067 FB)

Nettoprijs BTW excl € : 300 (12109 FB)

Kit Nr 1 : Regeling 1 ketel 

Kit Nr2  : Regeling kaskade van 2 ketels 

Kit Nr 3 : Regeling met 3wegkraan & servomotor 

Buitenvoeler &
watervoeler inbegrepen

DIN rail montage 

Regelbare verwarmingscurve
 

Omvat de regelaar,& de voelers (water & buiten) 

Omvat de regelaar,& de voelers (water & buiten) 

Omvat de regelaar,& de voelers (water & buiten) 
de driewegkraan (1/2” of 3/4”), & servomotor modulerend 220 VAC

Zeer eenvoudige indienststelling

Zone regelaars, thermische
3 weg, 2 weg & industriele
kleppen, servomotoren enz

Pompen, enkele, 
dubbele, electronische, 

centrifugale 

Thermostaten voor ruimte, 
kanaal, ventilos, water

hygrostaten, voelers, flow
switches, pressostaten enz

Regelaars DDC, 
Technisch-beheer, 

voelers, servomotoren 

 Informatie aanvraag
document terug te sturen

per fax op gratis
Nr 0800/48 063

(markeer de nodige opties)

Markeer dit vak indien U 
geen promoties wenst te 
krijgen per fax

Betaling 30 dagen, transport kosten 9 euros 
franco vanaf 200 euros, info 02/521 00 45
geldigheid promotie 30 dagen.

Een CDR (voor iedere bestelling)

Een VHS video cassette of een 

geschenk  cheque (voor iedere 

bestelling tussen 100 & 500 euros)

Een GSM herlaad kaart of 3 

geschenk chèques (voor iedere

bestelling tussen 500 & 1000 euros

Een DVD (voor iedere bestelling 

van + 1000 euros) of 6 geschenk 

cheques

Volledige Info,& voorwaarden 

op  www.rgb.be

Map met technische 
dokumentatie, prijslijst & CD

Installateur kortingen 
per e-mail

CD met al de prijzen en 
technische dokumentaties
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