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Omnium 
Garantie 

Omdat kwaliteit en service van groot 
belang is voor ARISTON, bieden wij 
een omniumgarantie aan. De gel-
dende garanties staan vermeld in 
deze cataloog en in de handleiding 
van het toestel.

Elektrische 
waterverwarmers

en CV-boilers
Warm water zonder zorgen

Hernieuwbare
energieën

natuurlijke-energie 
voor iedereen

Gasboilers 
Innovaties voor een 

hoger comfort

Airconditioning  
Stil comfort voor 
zomer en winter

overzicht gamma
Waterverwarming
Ariston is al jaren wereldleider op het gebied van water-
ver warming. Wij bieden u innovatieve toestellen die worden 
 geproduceerd in uitzonderlijk performante fabrieken. U vindt 
bij ons het ruimste gamma waterverwarmers met een grote 
variëteit in modellen en inhouden.

Elektrische boilers   p. 3 – 11
CV-boilers p. 12 – 17
Gasboilers p. 18 – 25
Industriële producten p. 47 – 56

Solar-systemen p. 26 – 39
Warmtepompen p. 40 – 45

Verwarming en koeling
Ariston stelt een gamma airconditioning voor verzorgd tot in 
de kleinste details en ontwikkeld om u een maximaal com-
fort te garanderen. Uitzonderlijk stil, eenvoudig te gebrui-
ken, elegant design en kleine afmetingen. Onze toestellen 
zijn uit gerust met een omkeerbaar systeem voor een zachte 
 warmte in de winter. 
Airconditioning  p. 57 –72

Hernieuwbare energieën
We stellen eveneens ons nieuwe gamma zonnesystemen en 
sanitaire warmtepompen voor.



bezetting Sanitaire uitrusting
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AgB 115
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optima 110
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EolE 100
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AgB 155
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optima 150 V
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of EolE 75

EolE 100
AgB 115
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optima 110 V

AgB 155
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optima 150 C

AgB 195
optima 185

optima 185 V

AgB 195
optima 185

optima 185 V
AgB 295
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De tabel hierboven werd opgesteld ter informatie. De gasboilers hebben ten opzichte van andere oplossingen op de markt het grote 
voordeel dat ze permanent een groot comfort aan warm water kunnen leveren. 
Ariston raadt u aan een installateur te raadplegen voor een correcte en gedetailleerde berekening van het gewenste toestel.

EOLE 
MUURMODEL 

AGB 
STAAND MODEL

OpTIMA OpTIMA-v AGB 
Op SOKKEL
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G
asboilersDe Technologie van Ariston
Jarenlange 
ervaring en 

Expertise
Dankzij jarenlange ervaring 
en de expertise die voort
vloeit uit het marktleiders
chap, is ariston er in geslaagd 
een gamma gasboilers te on
twikkelen met een technolo
gie die volledig in het  teken 
staat van duurzaamheid, 
 veiligheid, gezondheid en 
 gebruiksgemak.
het gamma optima gasboi
lers van ariston biedt dan 
ook een antwoord aan de 
verlangens en trends die zich 
voordoen op de markt bij de 
eindgebruiker.

  perfecte hygiëne dankzij de Anti-BACtEriEfunCtiE
Steeds meer duiken nieuwe en kwalijke bacteriën op waartegen mensen zich 
moeten beschermen. ook stilstaand water is een milieu waarin dergelijke 
bacteriën zich kunnen ontwikkelen, denken we maar aan legionella. Ariston wil 
elk risico vermijden en brengt een uiterst intelligente oplossing tegen de organis-
men en bacteriën die ons bedreigen: de ingebouwde anti-bacteriefunctie. 
Bij een temperatuur die lager is dan 60°C is het mogelijk dat bacteriën en 
organismen zich gaan ontwikkelen.
Via onderzoek werd aangetoond dat bacteriën kunnen geëlimineerd worden via 
een thermische schok. Ariston werkte een uniek systeem uit dat op regel matige 
en geprogrammeerde tijdstippen het water zal opwarmen tot 70°C, zelfs al heeft 
de gebruiker de temperatuur lager ingesteld. dit systeem doodt bacteriën en 
geeft u een perfecte hygiëne. op die manier kan u in alle rust, zekerheid en vei-
ligheid uw verlangens invullen !

  Betrouwbaar dankzij pErmAnEnt diAgnoSESyStEEm
dit revolutionaire en intelligente systeem laat bij eender welk defect toe aan de 
installateur om te zien welke de oorzaak is van de fout.  na analyse van het defect 
geeft de optimA via een systeem van knipperende leds aan om welk probleem het 
gaat. dit systeem vereenvoudigt in sterke mate de herstelling voor de installateur 
en betekent eveneens voor de gebruiker een besparing in tijd en kosten. dankzij 
dit systeem kan de gebruiker bovendien op beide oren slapen, want bij de minste 
storing zal het toestel in veiligheid gaan.

   Extra veilig en zuinig dankzij ElEktroniSCHE ontStEking. 
op het ogenblik dat de thermostaat warmte vraagt zal een elektronische 
ontsteking ervoor zorgen dat de kuip wordt opgewarmd. dankzij de elektronische 
ontsteking is een permanente waakvlam dus overbodig. dit betekent op lange ter-
mijn in eerste instantie een belangrijke besparing daar er niet permanent gas 
wordt gevraagd om de waakvlam brandend te houden. 
in tweede instantie biedt het de gebruiker een groter gevoel van zekerheid 
en veiligheid. de elektronische ontsteking wordt steeds gevolgd door een 
controle van de vlam door ionisatie.

  Het enige systeem dat de kuip maximaal beschermt tegen 
roestvorming: dE ElEktroniSCHE, actieve, intelligente 
en modulerende AnodE professionaltECH. 
na meerdere jaren van onderzoek en tests, en met de hulp van laboratoria ge– 
specialiseerd in corrosie, vond Ariston, wereldwijd marktleider voor de 
behandeling van warm water voor sanitair gebruik, de reeds door haar ge– 
octrooieerde oplossing tegen roestvorming van geëmailleerde kuipen: de elektro-
nische, actieve anode PRofessionalTECH.
de geëmailleerde, stalen kuip wordt beschermd door een stroom die loopt van 
een titanium-anode naar de kuip. deze stroom is modulerend en past zich dus aan 
naargelang de kwaliteit van het water en de grootte van de kuip.

Een diode (groene led) toont dat de bescherming goed werkt. Een andere 
diode (rode led) verraadt het minste probleem in het beschermingssys-
teem.
HEt professionaltECH SyStEEm BiEdt u EEn ABSolutE gEBruikSVriEn-
dElijkHEid En VEiligHEid.
 de anode moet niet langer vervangen worden, dus minder onderhoud.
  geen bezinksel en bacteriën meer op de bodem van de kuip: 

uiterst hygiënisch !
  de elektrische stroom in de kuip bevordert de kalkneerslag op de micro-

poriën in de kuip. Hierdoor vermindert de kalkneerslag op de weerstand.

gasboilers
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230

f
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a
b

e

s/rc

122

310

575 min

250 min

c

515

175 min

oPTIMA 
110

oPTIMA 
150

oPTIMA 
185

a mm 1115 1365 1615

b mm 1200 1450 1700

f int. mm 100 100 100

f int. mm [fr] 97 97 97

e g 3/4” g 3/4” g 3/4”

u g 3/4” g 3/4” g 3/4”

s/rc g 3/4” g 3/4” g 3/4”
g mm g 1/2” g 1/2” g 1/2”

OpTIMA 
110 – 150 – 185 

optimA

      ElEKTRoNISCHE oNTSTEKING mEt 
ControlE VAn dE VlAm door ioniSAtiE.

      ANTI-bACTERIEFUNCTIE gArAndEErt 
EEn pErfECtE HygiënE

      dIAGNoSEFUNCTIE EvAlUEERT  
pErmAnEnt dE wErking VAn dE  
gASBoilEr

      kuip tEgEn roEStVorming BESCHErmt 
door HEt PRoFessionalTECH SyStEEm.

  toEStEl ontworpEn om AAn tE  
SluitEn AAn EEn SCHoorStEEn

  trEkondErBrEkEr of  
VAlwindAflEidEr zorgt Voor 
onAfHAnkElijkE wErking

  uitErSt VEilig dAnkzij ioniSAtiE 
ControlE

  EXtrA VEilig dAnkzij dE tHErmiSCHE 
tErugSlAgBEVEiliging (ttB)

  pErfECtE ECologiSCHE iSolAtiE in 
polyurEtHAAn mEt 0% C.f.k. gEHAltE

  VErVAArdigd VolgEnS iSo 9001  
normEn

SCHOORSTEENAANSLUITING ELEKTRONISCHE ONTSTEKING 
vAN 110 TOT 185 L

1 trekonderbreker
2 rookgasremmer
3 uitgang warm water
4 ingang koud water
5 actieve anode protech
6 elektronisch bedieningspaneel
7 kuip in geëmailleerd staal
8 thermostaatvoeler
9 huls
10 ingang gastoevoer
11 regelblok
12 elektronische ontsteking
13 brander
14 verbrandingskamer
15 kijkglas
16  leegloop
17 isolatie

oPTIMA 
110

oPTIMA 
150

oPTIMA 
185

Code 889031 889032 889033

inhoud l 110 150 185

thermisch vermogen kw 10 14,2 14,2

nuttig vermogen kw 8,5 12,1 12,1

opwarmtijd ∆t 45°C min 43 41 49

Continu debiet van 40°C l/u 292 416 430

Hoeveelheid warm water beschikbaar ∆t 25°C in 10 min. 276 379 455

Hoeveelheid warm water beschikbaar ∆t 25°C in 30 min. 369 511 591

maximum gasdebiet g20 m3/u 1,06 1,5 1,5

maximum gasdebiet g25 m3/u 1,12 1,59 1,59

maximum gasdebiet g31 kg/u 0,78 1,11 1,11

netto gewicht kg 54 65 71

Prijs excl. bTW  - €    b4 972,00 1098,00 1321,00

kuip
jaar
jaar

wAtErHArdHEid VErpliCHt : 
f° tuSSEn  12°-15° 

ph HogEr dAn 7
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optimA

OpTIMA v 
110 – 150 – 185 

GESLOTEN UITvOERING - GESTUwDE AFvOER ELEKTRONISCHE ONTSTEKING 
vAN 110 TOT 185 L

1  kit gesloten versie met ventilator
2  afvoer rookgassen + aanzuiging lucht
3  rookgasremmer
4  uitgang warm water
5  ingang koud water
6  actieve anode protech
7  elektronisch bedieningspaneel
8  kuip in geëmailleerd staal
9  thermostaatvoeler
10  huls
11  ingang gastoevoer
12  regelblok
13  elektronische ontsteking
14  brander
15  verbrandingskamer
16 kijkglas
17 leegloop
18 isolatie

kuip
jaar
jaar

      ElEKTRoNISCHE oNTSTEKING mEt 
ControlE VAn dE VlAm door ioniSAtiE  

      ANTI-bACTERIEFUNCTIE gArAndEErt 
EEn pErfECtE HygiënE

      dIAGNoSEFUNCTIE EvAlUEERT  
pErmAnEnt dE wErking VAn dE  
gASBoilEr

      kuip tEgEn roEStVorming BESCHErmt 
door HEt PRoFessionalTECH SyStEEm

  toEStEl ontworpEn Voor gESlotEn 
VErBrAnding mEt gEStuwdE AfVoEr 
VAn dE rookgASSEn ViA muur- of 
dAkdoorVoEr

  EXtrA VEilig: VErBrAnding  
in HErmEtiSCH gESlotEn  
VErBrAndingSkAmEr

  quASi gEEn EnErgiEVErliES

  pErfECtE ECologiSCHE iSolAtiE in 
polyurEtHAAn mEt 0% C.f.k. gEHAltE

  VErVAArdigd VolgEnS iSo 9001  
normEn

oPTIMA 
v 110

oPTIMA 
v 150

oPTIMA 
v 185

Code 889034 889035 889036

inhoud l 110 150 185

thermisch vermogen kw 13,0 13,0 13,0

nuttig vermogen kw 11,1 11,3 11,7

opwarmtijd ∆t 45°C min 33 44 52

Continu debiet van 40°C l/u 381,8 388,7 402,5

Hoeveelheid warm water beschikbaar ∆t 25°C in 10 min. 290 375 450

Hoeveelheid warm water beschikbaar ∆t 25°C in 30 min. 411 498 578

maximum gasdebiet g20 m3/u 1,37 1,37 1,37

maximum gasdebiet g25 m3/u 1,46 1,46 1,46

maximum gasdebiet g31 kg/u 1,01 1,01 1,01

netto gewicht kg 57 68 74

Prijs excl. bTW  - €    b4 1278,00 1440,00 1608,00

oPTIMA 
v 110

oPTIMA 
v 150

oPTIMA 
v 185

a mm 1115 1365 1615

b mm 1270 1520 1770

f int. mm 1375 1625 1875

f int. mm [fr] Ø 100 Ø 100 Ø 100

e g 3/4” g 3/4” g 3/4”

u g 3/4” g 3/4” g 3/4”

s/rc g 3/4” g 3/4” g 3/4”
g mm g 1/2” g 1/2” g 1/2”

wAtErHArdHEid VErpliCHt : 
f° tuSSEn  12°-15° 

ph HogEr dAn 7



Toebehoren

  bg toebehoren gasboilers

CodE VoorziEn Voor Prix HTvA /

899009 Veiligheidsgroep : Eurostab 3/4” wAttS sfr 32,00

  bF rookgasaFvoer

CodE omSCHrijVing Prix HTvA €

704760 kit horizontaal conc uitgang + inspectiegat (met bocht) 105,00

705813 Adaptor vertikaal conc + inspectiegat 42,00

705802 Adaptor vertikaal excentrisch + inspectiegat 44,00

107064 programmatiekit optima 189,00

Optima 
Optima V

KIT KloK: 
oPTIMA – oPTIMA v

Kit klok voor dag- /  
weekprogrammering.

Elektronisch
bedieningspaneel

ConCEntriSCHE AfVoEr

Bij het bepalen van de equivalente lengte dient u geen rekening te houden met de 
roodgekleurde onderdelen.  leq = maximum equivalente lengte

EXCEntriSCHE AfVoEr 

Afvoer rookgas: leq ≤ 20 meter
Aanvoer lucht: leq ≤ 20 meterleq ≤ 5 meter

dankzij deze optionele kit is het mo-
gelijk het toestel te programmeren in 
overeenstemming met de wensen van 
de gebruiker. in geval van speciale ge-
bruiksmomenten vermijdt deze optie dat 
uw toestel energie verbruikt als het niet 
nodig is. deze optie is ideaal voor toe-
passingen als restaurants, winkels, bars, 
kapsalons, enz. die specifieke opening-
suren hebben en aldus op die momenten 
een warmwaterbehoefte kennen.

 RooKGASAFvoER: 
oPTIMA v

Het toestel met gesloten verbrandings-
kamer optimA V kan in België geïnstalleerd 
worden volgens de types: C13, C33 en C43. 
de installatie kan zowel concentrisch als ex-
centrisch. Hieronder  vindt u voor de diverse 
installatietypes de maximale equivalent 
lengte (leq).

 KIT GESloTEN vERSIE: 
oPTIMA v

Afvoerkit : 
vERPlICHT

deze kit bevat de ventilator en presso-
staat en wordt standaard meegeleverd 
bij het product.

toets on/off 
ontsteking/uitschakelen

lEd 
defect/ 
foutmelding

toEtS reset/ 
diagnose-functie

toEtS Verhogen 
temperatuur

lEds aanduiding 
temperatuur/ 

diagnose

toEtS Verminderen 
temperatuur

lEd “vlam” 
(brander in werking)

lEd status 
“in werking”

lEd aanwezigheid 
spanning

ombouw naar vloeibaar gas (butaan/propaan) na afspraak met technische dienst tel. 02/333 48 88 : prijs 120 euro excl. Btw.

tous les autres accessoires se trouvent sur les 2 pages suivantes. 

22

C
ha

uf
fe

-e
au

 é
le

ct
ri

qu
e

G
as

bo
ile

rs



Toebehoren
  bF concentrisch systeem Ø60 / 100 mm

omSCHrijVing foto’S bF CodE Prijs 
excl. bTW  - €

bocht 90° 
(m/f) 3318003 31,00

muurdoorgang en uitgang 3318002 62,00

verlengstuk 500mm
(m/f) 3318006 33,00

verlengstuk 1000mm 
(m/f) 3318005 44,00

2 x bocht 45° 
(m/f) 3318004 75,00

zwarte vertikale schoorsteen 3318013 106,00

zwarte schuindak doorvoer 3318009 50,00

platdak doorvoer (zwart) 3318011 31,00

beslagring muur 3318016 12,00

OpTIMA 

  bF excentrisch systeem Ø80 + Ø80 mm

omSCHrijVing foto’S bF CodE Prijs 
excl. bTW  - €

1 x bocht 90° 
(m/f) 3318019 37,00

2 x bocht 45° 
(m/f) 3318020 37,00

verlengstuk 2000mm 
(m/f) 3318022 55,00

verlengstuk 500mm
(m/f) 3318025 136,00

verlengstuk 1000 mm 3318023 31,00

zwarte vertikale schoorsteen 3318013 106,00

zwarte schuindak doorvoer 3318009 50,00

platdak doorvoer (zwart) 3318011 31,00

eindstuk (luchtafname) 3318028 6,00

eindstuk (rookgas afvoer) 3318027 12,00

regelbare bevestigingsbeugel
(3 st / Ø80-125mm) 3318015 25,00

2 x beslagring muur 3318032 12,00

condensrecuperator (leq > 3m) 3318026 25,00

adaptor 
Ø2 x Ø80mm ➪ Ø80/125mm 3318030 27,00

* PP - T120°C max
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AgB

AGB 
115 - 155 - 195 - 295

  StAndAArd ‘trEkondErBrEkEr/ 
VAlwindAflEidEr’ zorgt Voor  
onAfHAnkElijkE wErking, onAfgEziEn 
dE trEk of druk in HEt SCHouwkAnAAl.

  uitErSt VEilig dAnkzij tHErmokoppEl. 
gAStoEVoEr AutomAtiSCH AfgESnEdEn 
indiEn wAAkVlAm dooft of AlS  
tHErmoStAAt HEt lAAt AfwEtEn.

  BrAndEr in roEStVrij StAAl,  
gESCHikt Voor Elk typE gAS.

  modEl op SokkEl BESCHikBAAr in 115 l, 
155 l, 195 l., 295 l.

  kuip in gEëmAillEErd StAAl VAn HogE 
kwAlitEit.

  kEtEl BESCHErmd tEgEn CorroSiE door 
mAgnESiumAnodE (VErVAngBAAr).

  VErVAArdigd VolgEnS iSo 9001 normEn.
  kuip VoorziEn VAn uitwEndigE 

 inriCHting Voor lEdiging. 
  pErfECtE ECologiSCHE iSolAtiE in 

polyurEtHAAn mEt C.f.k gEHAltE VAn 0%.
  turBulAtor in SCHouw wAtErVErwAr-

mEr Voor oVErdrACHt VAn VErBrAn-
dingSCAloriEën op SAnitAir wAtEr.

kuip
jaar
jaar

AGb 
115

AGb 
155

AGb 
195

AGb 
295

Code 007710 007711 007712 006103

inhoud l 115 155 195 295

thermisch vermogen kw 7,5 8,4 10,1 16,7

nuttig vermogen kw 6,4 7,2 8,6 14,2

opwarmtijd ∆t 45°C min 61 71 73 59

Continu debiet van 40°C l/u 220 250 300 490

Hoeveelheid warm water beschikbaar ∆t 30°C en 10 min. 220 290 360 540

Hoeveelheid warm water beschikbaar ∆t 30°C en 30 min. 275 350 435 665

maximum gasdebiet g20 m3/u 0,8 0,89 1,07 1,77

maximum gasdebiet g25 m3/u 0,85 0,95 1,14 1,88

maximum gasdebiet g31 kg/u 0,59 0,66 0,79 1,32

netto gewicht kg 45 56 63 108

Prijs excl. bTW  - €    b4 749,00 817,00 983,00 1975,00

AGb
115

AGb 
155

AGb 
195

AGb 
295

a mm 1218 1468 1700 1681

b mm 495 495 495 632

c mm 58.5 58.5 58.5 88

d mm 511.5 511.5 511.5 674

e mm 81 81 100 111

g mm 230 230 230 400

h mm 175 175 175 316
i mm 1118 1368 1618 1625

STAAND MODEL MET SCHOORSTEENAANSLUITING MET wAAKvLAM

1  gelakte sokkel
2  thermostaatvoeler
3  rookgasremmer
4  rookgaskanaal
5  magnesiumanode
6  uitgang warm water
7  trekonderbreker
8  ingang koud water
9  gelakte buitenmantel
10  isolatie
11  verbrandingskamer
12  ontstekingsknop
13  brander
14  gas regelblok
15  aansluiting gastoevoer
16  thermostaathuls
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EolE

EOLE 
75 - 100

MUURMODEL GESLOTEN vERBRANDINGSKAMER GESTUwDE AFvOER 
vAN 75 TOT 100 L

      ElEKTRoNISCHE oNTSTEKING 

  kuip in gEëmAillEErd StAAl VAn HogE 
kwAlitEit.

  kuip BESCHErmd tEgEn CorroSiE  
door mAgnESiumAnodE (VErVAngBAAr).

  VErVAArdigd VolgEnS iSo 9001  
normEn.

  mAXimumrEndEmEnt (91%), zuinig mEt 
EnErgiE.

  wArmHoudVErBruik (StilStAndVEr-
liES) AAnziEnlijk lAgEr dAn  
trAditionElE modEllEn.

  noX gEHAltE mEt HElft tErug- 
gEBrACHt (mindEr dAn 60 p.p.m.)

  ECologiSCHE iSolAtiE in  
polyurEtHAAn (HogE dEnSitEit).  
C.f.k gEHAltE: 0%.

  SupErVEilig: VErBrAnding in  
HErmEtiSCH gESlotEn kAmEr. gEEn 
kAnS op VErBrAndingSgASSEn of Co2.

  gEEn BEStAAndE SCHouw of kAnAAl 
nodig Voor inStAllAtiE.

  SyStEEm mEt gEforCEErdE  
doorStroming  (Ø60/100 mm).

  muurmodEl BESCHikBAAr  
in 75 l En 100 l.

Werkingsschema:

•  De verbrandingslucht wordt van buiten  
aangezogen (blauwe pijlen) en naar de  
verbrandingskamer geleid.

•  De verbrandingsgassen worden naar buiten  
afgevoerd (rode pijlen).

•  De aanzuiging en de evacuatie gebeuren hier  
door middel van een ingebouwde ventilator en de 
muurdoorvoer met een diameter van 60/100 mm.

•  De afgedichte kamer waarborgt een optimale, 
schone gasverbranding.

EolE
75

EolE
100

Code g 20/25 007332 007333

inhoud l 75 100

thermisch vermogen kw 3,3 3,3

nuttig vermogen kw 3 3

opwarmtijd ∆t 45°C min 81 105

Continu debiet van 40°C l/u 105 105

Hoeveelheid warm water beschikbaar ∆t 30°C in 10 min. 135 170

Hoeveelheid warm water beschikbaar ∆t 30°C in 30 min. 165 200

maximum gasdebiet g20 m3/24u 0,36 0,36

maximum gasdebiet g25 m3/24u 0,38 0,38

maximum gasdebiet g31 kg/u 0,27 0,27

netto gewicht kg 40 50

Prijs excl. bTW  - €    b4 G20/25 1273,00 1334,00

EolE 
75

EolE 
100

a mm 863 1018

b mm 495 640

c mm 230 240
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Tijdens de winterperiode kunnen interventies 
op gaswandketels, tegen vergoeding op zaterdag 
worden uitgevoerd. 

Onze mensen gebruiken enkel originele wis-
selstukken, dit om de beste prestaties van uw 
ARISTON – product te garanderen. Alle wisselstuk-
ken van al onze producten zijn continu in voorraad 
in ons magazijn in Drogenbos. 

De kwaliteit van de dienst na verkoop ARISTON wordt 
gewaarborgd door een continue update van alle 
technische documentatie. Het personeel wordt 
regelmatig bijgeschoold dankzij een aangepast 
opleidingsprogramma. 

Om u een langdurige, feilloze werking te garande-
ren van uw producten ARISTON biedt onze dienst na 
verkoop u een aantal onderhoudscontracten aan. 
Naargelang de gedekte onderdelen. Onder andere 
een omniumcontract dat werkelijk alles dekt.

dIEnSt nA VErkoop 

Om op een snelle en efficiënte manier 

te beantwoorden aan alle aanvragen 

tot technische interventie, is ARISTON 

in België uitgerust met een eigen 

organisatie voor dienst na verkoop.

ContACtEEr onzE dIEnSt 
nA VErkoop: 
tel : 02/333 48 88 
Fax : 02/333 48 89 
Mail : service.be@aristonthermo.com

CoMMErCIëlE bInnEndIEnSt
tel : 02/333 48 48
Fax : 02/333 48 49
Mail : internalsales.be@aristonthermo.com

dIEnSt WISSElStukkEn
tel : 02/333 48 22
Fax : 02/400 20 04
spareparts.be@aristonthermo.com

De kwaliteit van de producten 
en diensten is voor  ARISTON 
van het allergrootste belang. 
Om U van ons vertrouwen in 
deze kwaliteit te overtuigen, 
biedt ARISTON op de meeste 
van haar producten een om-
niumgarantie aan. Deze ga-
rantie geldt volgens de condi-
ties die zijn aangegeven in de 
handleiding en op de garan-
tiekaart. U vindt de garan-
tiekaart en de handleiding 
terug in de verpakking van het 
product.

Omnium
Garantie

onze diensten



Ariston
WA. Mozartlaan 1A
1620 DROgeNbOS
www.ariston.be

Commerciële binnendienst
Tel. : 02/333.48.48
Fax : 02/333.48.49

Onderdelen
Tel. : 02/333.48.22
Fax : 02/400 20 04 

Interventie en onderhoud
Tel. : 02/333.48.88
Fax : 02/333.48.89

Technisch call center
(technische info voor de professional)
Tel. : 02/333.48.88
Fax : 02/402.72.59 20
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