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HP Cube en Base Cube:

- Aanzienlijke besparing op energiekosten

- Bekende en beproefde componenten

- Hoge EPC-reductie

HP Cool Cube en Base Cube:

- Topkoeling mogelijk

- Aanzienlijke besparing op energiekosten

- Bekende en beproefde componenten

- Hoge EPC-reductie



| 3

Buitenlucht als 
 energiebron voor   
 warmtepomp

Een warm huis in de winter en een koele woning hartje 

zomer. Dat kan met de innovatieve hybride lucht/water 

warmtepompen van Itho Daalderop. Deze warmtepompen 

maken gebruik van buitenlucht als gratis energiebron. 

De energiezuinige warmtepompen van Itho Daalderop 

zorgen voor verwarming maar bieden ook de mogelijkheid 

om de woning te koelen. Zo creëert u comfortabel woon-

genot op elk gewenst moment.      

         

Itho Daalderop heeft twee hybride lucht/water warmte-

pompen in haar assortiment, één met en één zonder 

koelfunctie. Beide producten zijn ontwikkeld volgens 

de hoogste kwaliteitseisen en gericht  op optimaal 

comfort en duurzaamheid. 

| 3| 3

verwarming tapwater ventilatie regeltechniekverwarming tapwater ventilatie regeltechniek
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Verwarmen of koelen 
op elk gewenst moment 

Ook al is het buiten ijzig koud, binnen zorgt een 

lucht/water warmtepomp van Itho Daalderop voor 

aangename warmte. De warmtepomp HP (Cool) Cube 

zet de warmte uit de omgevingslucht om naar verwarming 

voor uw woning. Wanneer u in een warme zomer juist 

behoefte heeft aan een gekoeld huis, zorgt de HP Cool Cube 

voor ‘topkoeling’. Dat wil zeggen: de warmtepomp onttrekt 

de overbodige warmte uit de woning en zorgt ervoor dat 

de temperatuur tot 3 graden gekoeld kan worden ten 

opzichte van de buitentemperatuur. Dit zorgt voor woon-

comfort, het hele jaar door. 
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Een energiezuinig en
gebruiksvriendelijk 
kwaliteitsproduct

Een hybride lucht/water warmtepomp van Itho Daalderop 

wordt ondersteund door de cv-ketel Base Cube. Op 

milieuvriendelijke wijze vindt hierin de volledige 

verbranding plaats. De Base Cube cv-ketel heeft 

bovendien het hoogste tapwaterrendement van 

Nederland. Dit betekent dat de cv-ketel de minste 

energie nodig heeft om warm tapwater te bereiden. 

En zo bespaart u weer op uw energierekening. 

De installatie van een hybride lucht/water warmtepomp 

is eenvoudig. Bovendien is het toestel onderhouds-

vriendelijk en gemakkelijk te bedienen vanuit één 

centrale bedieningsunit. 
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In het blauwe boekje vindt u meer productinformatie over 

Itho Daalderop hybride lucht/water warmtepompen. Aan 

de hand van deze gegevens kunt u nog beter bepalen welke 

hybride lucht/water warmtepomp voor u het meest geschikt is.
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Goed voor milieu en  
goedkoper voor u

De overheid stimuleert u na te denken over duurzaam 

gebruik van onze afnemende natuurlijke energiebronnen, 

zoals olie en gas. Tegelijk stelt u als consument steeds 

hogere eisen aan het wooncomfort in uw leefomgeving. 

Dit lijkt moeilijk te combineren, maar toch verlangt de 

markt naar oplossingen waarbij comfort en duurzaamheid 

samengaan. 

De hybride lucht/water warmtepompen van Itho Daalderop 

zijn niet alleen milieuvriendelijk, maar voldoen ook aan 

de steeds strengere regelgeving bij nieuwbouw en renovatie 

van woningen. Zo kunt u met een warmtepomp een 

EPC-reductie realiseren tot wel 0,3. Dat levert een grote 

besparing op want hoe lager de EPC, hoe energiezuiniger 

de woning is. In het geval van renovatie kan een hybride 

lucht/water warmtepomp u helpen om energie-labelstappen 

te maken, waarmee ook een waarde-vermeerdering van 

uw woning realiseert. 
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Maximale zekerheid
Itho Daalderop staat garant voor de kwaliteit van 

haar producten; onze toestellen worden ontwikkeld 

en gefabriceerd volgens moderne productiemethoden 

en voldoen aan de hoogst mogelijke kwaliteitseisen. 

Wij geloven in onze producten en daarom geven wij 

een garantietermijn van 5 jaar.
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Nog meer woonplezier 
en energiebesparen 

Alle producten van Itho Daalderop zijn perfect op elkaar 

afgestemd en worden, net als een hybride lucht/water 

warmtepomp, ontwikkeld met oog op woonplezier, 

comfort en duurzaamheid. Bij Itho Daalderop noemen 

we dat: Climate for life. Het biedt daarom diverse 

voordelen als u bijvoorbeeld een Solior zonneboiler 

of Close-in keukenboiler van Itho Daalderop bij uw 

hybride lucht/water warmtepomp aanschaft. Raadpleeg 

www.ithodaalderop.nl voor meer informatie óf laat u 

adviseren door de medewerkers van onze Consumentenlijn, 

tel: 0800 – 945 3225.
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Itho Daalderop

T +31 10 427 89 10    

T 0800 945 32 25

F +31 10 427 88 88
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