
De nieuwe 

Calenta Ace: 

7x slimmer!

Bekijk online

De Calenta Ace, dé slimste cv-ketel voor luxe 

wooncomfort, sinds 5 april beschikbaar! Hij is beter, 

handiger, robuuster en vooral slimmer dan zijn voorganger. 

We zijn er maar wat trots op. We hebben geluisterd naar 

onze klanten en zo ontwikkelden we iets unieks: een ketel 

uit het topsegment. Deze onwijze slimmerd vergt nóg 

minder onderhoud en is helemaal klaar voor de toekomst. 

›  Gratis automatische  

      (bij)vulinrichting 

    t.w.v. € 93,50 (bruto adviesprijs)

 

Meer over de actie

 

 

 

Slim profiteren met de 

i	troductie actie

 

 

Nu tijdelijk bija aanschaf  

van een Calenta Ace: 

Meer weten over de slimme Calenta Ace?

Naar de slimme Calenta Ace

Nu nog slimmer verkopen 

 

Graag maken wij u het nog makkelijker. Daarom hebben  

wij ook materialen ontwikkeld richting de consument.  

Een consumenten productpagina én een consumenten-

brochure. Zo kunt u de consument nog slimmer  

overtuigen van deze topper!

Productpagina

Mijn Remeha

Brochure

Mijn Remeha 

beeldbank 

 

U vindt consumentenbrochure  

én andere uitingen van de 

introductiecampagne in de 

beeldbank op Mijn Remeha.

remeha.nl

Afmelden

Remeha 
eTwist RF
De slimme
thermostaat die
jou de keuze laat!

Draadloos bedieningsgemak

Plaatsingsvrijheid

De kracht van samenwerken

Unieke eigenschappen

Met de slimme draadloze Remeha eTwist RF thermostaat en handige eTwist app 
regel je in een handomdraai de temperatuur. Snel, gemakkelijk en intuïtief, waar je 
ook bent.

De eTwist RF is breed inzetbaar door meerdere aansluitmogelijkheden en is hierdoor 
geschikt in combinatie met een (OpenTherm) cv-ketel of warmtepomp. Dit maakt de 
eTwist RF niet alleen flexibel maar ook nog eens breed toepasbaar.

● Altijd en overal te bedienen
● Ruimteregeling en weersafhankelijke regeling mogelijk
● Volwaardige wifi kamerthermostaat

De eTwist RF wordt standaard geleverd 
met een RF gateway. De gateway wordt 
bedraad verbonden met de cv-ketel 
en zorgt daarna voor de draadloze 
communicatie met de regelaar. Hierdoor 
kan de eTwist RF daar geplaatst worden 
waar je maar wilt, bijvoorbeeld op de 
meegeleverde tafelstandaard
in plaats van aan de muur.

Samen bouwen we aan de toekomst, zowel via duurzame en realistische producten als slimme 
oplossingen. Met de nadruk op samenwerking. Juist in deze samenwerking ontstaat de juiste 
productkeuze, een oplossing die past bij de wensen en specifieke woonsituatie van de klant. 
Daarom kiest Remeha voor een aanpak waarin samenwerking centraal staat en die ontstaat uit 
onder meer betrokkenheid gedurende het hele traject, vanaf advisering tot en met onderhoud en 
service. Uiteindelijk laat Remeha zien dat ze voor al deze uitdagingen een passende oplossing 
heeft.

1    Plaatsingsvrijheid

2   BedieningsgemakVolledige 
functionaliteit via de app

3   Meerdere eTwist RF’s in 
verschillende ruimtes te plaatsen

4  Flexibel en breed inzetbaar

5    Milieu en kostenbesparend

6   Zeker van comfort

Bedieningsgemak met de eTwist App 
Verdraaid handig! Een duidelijk verlicht display en een 
eenvoudig menu maken de eTwist RF tot een zeer 
gebruiksvriendelijke thermostaat. De eTwist App, in 
combinatie met de eTwist RF, geeft volledige beschikking 
over alle functionaliteiten die de eTwist RF te bieden heeft 
en volledige controle over het verwarmingssysteem.

Met de handige eTwist App is nu met een paar swipes je 
temperatuur regelen. In combinatie met de App beschikt 
de eTwist RF over zijn maximale functionaliteit.

De eTwist App is geschikt voor smartphones en tablets
van Android en Apple. De App is te downloaden in de 
App Store en Google Play Store.

Download de app!

Meer weten over de eTwist RF? 
remeha.nl/eTwist
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