
minimaal 50% 
minder co2-uitstoot
door halvering  
van uw gasverbruik

Ervaar het duurzame comfort
van het nieuwe verwarmen
met de Daikin Intergas Hybride.



U hecht veel waarde aan comfort, zeker als het gaat om 

uw woning. Tegelijk doet u er alles aan om duurzaam 

te leven. Om energie te besparen. Daarom gebruikt 

u spaarlampen en heeft u een wasmachine met 

energielabel A. Misschien heeft u wel zonnepanelen 

op het dak en rijdt u in een elektrische auto. Is het dan 

niet gek dat u uw huis nog steeds volledig verwarmt 

met aardgas? Ontdek het nieuwe verwarmen en maak 

kennis met het meest duurzame alternatief voor uw 

huidige cv-ketel.

Het nieuwe verwarmen
Als het om fossiele brandstoffen als olie, steen-
kolen en aardgas gaat, weten we twee dingen 
zeker: ze veroorzaken zorgwekkende klimaat-
veranderingen en ze raken uitgeput. Het is dus 
hoog tijd om ook de manier waarop wij onze 
woningen verwarmen, te verduurzamen. Want 

zelfs de meest zuinige hr-ketel verbruikt on-
nodig veel gas. Daikin introduceert daarom het 
nieuwe verwarmen. Een verwarmings methode 
die de warmte voor een groot deel uit de 
 buitenlucht haalt, zelfs als het buiten vriest. Uw 
gasverbruik en CO2-uitstoot gaan hierdoor met 
minimaal 50% omlaag!

De Daikin Intergas Hybride: het duurzame 
alternatief voor vertrouwd comfort
Met de introductie van de Daikin  Intergas 
Hybride laat Daikin zien dat het nieuwe 
 verwarmen geen toekomstmuziek is, maar dé 
oplossing als u nu uw cv-ketel wilt vervangen. 
De Daikin Intergas Hybride combineert het ver-
trouwde comfort van de cv-ketel met uiterst 
duurzame warmtepomptechnologie. Dit is een 
technologie waarmee Daikin al bijna 100 jaar 
zeer succesvol ervaring heeft. Uniek is dat deze 
warmtepomp optimaal samenwerkt met de 
 hr-ketel, wat zorgt voor een snelle verwarming 
van uw woning met een zo laag mogelijk gasver-
bruik. Bovendien voorziet de Daikin Intergas 
Hybride in een onbeperkte royale toevoer van 
warm tapwater. Net zoals uw huidige cv-ketel.

Verwarm uw huis zoals u  
altijd gedaan heeft. Maar dan  
met de helft minder aardgas.



50% minder 
gasverbruik, 
hoe kan dat?

De Daikin Intergas Hybride is opgebouwd uit 
een binnendeel en een buitendeel. Het binnen-
deel komt op de plek van uw huidige cv-ketel en 
wordt aangesloten op uw bestaande leidingen en 
 afgiftesysteem (radiatoren, vloerverwarming, 
etc.). Het bestaat uit een ultramoderne hr-ketel  
van Intergas (de meest efficiënte en meest 
 gekozen ketel in de markt) en een zeer efficiënte  
warmtepomp, die werkt op elektriciteit die 
duurzaam opgewekt kan worden. Het buiten-
deel wordt bijvoorbeeld op een plat dak, tegen 
de gevel of in de tuin geplaatst en aangesloten 
op het binnendeel. Hiermee wordt warmte uit de 
buitenlucht gehaald, zelfs als het buiten vriest!
 
De kracht van het systeem is de slimme 
samenwerking tussen de warmtepomp (die 
70% van de energie levert) en de hr-ketel (die 
bijschakelt wanneer dit nodig is). Afhankelijk 
van de buitentemperatuur, de energieprijzen 
en uw warmtebehoefte kiest het systeem 
altijd de meest zuinige  werkingscombinatie: 
 warmtepomp, hr-ketel of beiden. Op jaar-
basis daalt uw gasverbruik hierdoor met  
mini maal 50%.

HR-KETEL

HYBRIDE

WARMTEPOMP

GASVERBRUIK
CV-KETEL

GAS- EN ELEKTRAVERBRUIK
HYBRIDE



systeem 1 systeem 2 systeem 3

alleen
verwarmen

alleen
verwarmen  

verwarmen
en koelen

capaciteit

warmtepomp 5 kW 8 kW 8 kW

hr-ketel 32 kW 
CW5

32 kW 
CW5

32 kW
CW5

afmetingen
(H x B x D)

buitendeel 74 x 83 x 33 cm 74 x 83 x 33 cm 74 x 83 x 33 cm

binnendeel 90 x 45 x 40 cm 90 x 45 x 40 cm 90 x 45 x 40 cm

Beschikbare types en 
technische gegevens

“De kwaliteit en de vele mogelijkheden van het 

systeem hebben me overtuigd. Doordat het 

systeem zelf kan bepalen wat voor mij het meest 

gunstig is, is mijn gasverbruik nu gehalveerd.”

 

 Nienke Grootendorst uit Breda,  

bewoner twee-onder-een-kapwoning voorzien 

van de Daikin Intergas Hybride 

“Zelfs de meest zuinige cv-ketel verbruikt nog 

onnodig veel gas, een fossiele brandstof die zorgt 

voor veel CO2-uitstoot. Met de Daikin Intergas 

Hybride genieten wij nu van het comfort en de 

warmte die we gewend waren met onze oude  

cv-ketel, maar dan zonder aardgas te verspillen. 

En dat is een heel prettig idee.”

 

 Saskia en Wim van Soest uit De Meern,  

stapten over naar het nieuwe verwarmen met  

de Daikin Intergas Hybride



De voordelen van de  
Daikin Intergas Hybride

- Snelle verwarming van uw woning

- Onbeperkt en royaal warm tapwater, tapklasse CW5

- Minimaal 50% verlaging van uw gasverbruik

- Minimaal 50% minder CO2-uitstoot *

- Eenvoudig te installeren en te bedienen

- Past op de plek van uw huidige cv-ketel

- U behoudt uw bestaande leidingen en afgiftesysteem

- Heeft u vloerverwarming? Dan kunt u met de Daikin Intergas Hybride  

 uw woning ook koelen.

* bij gebruik van duurzaam opgewekte elektriciteit

In de meest voorkomende gevallen gaat u met 
de Daikin Intergas Hybride minimaal twee 
energielabel stappen vooruit ten opzichte  
van uw huidige cv-ketel. Dat scheelt!

Zet een paar stappen meer met 
de Daikin Intergas Hybride



De Daikin Intergas Hybride is  ontwikkeld 
door Daikin in samenwerking met  Intergas. 
Kijk voor meer informatie over de 
 voordelen en technische specificaties  
op www.daikin.nl/hybride.
 
Wilt u een offerte aanvragen? 
Kijk dan op www.daikin.nl voor een dealer 
bij u in de buurt of bel 0800 888 07 02.

Daikin maakt het u steeds comfortabeler.

Uw erkende installateur:
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Met de Daikin Intergas  
Hybride bent u verzekerd 
van kwaliteit, dankzij de 
combinatie van Daikins 100 
jaar ervaring in duurzame 
warmtetechnologie en het 
vertrouwde van  Nederlands 
meest gekozen cv-ketel.


