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Over Celsias
Celsias financiert, installeert en 
exploiteert klimaatsystemen voor 
nieuwbouwwoningen. Dit doen wĳ 
voor woningcorporaties en 
projectontwikkelaars. Met ons 
Climate as a Service concept maken 
wĳ de toegang tot duurzame 
klimaatsystemen mogelĳk zonder 
dat je deze zelf hoeft te bezitten.

Disclaimer
De in deze brochure opgenomen 
visualisaties dienen enkel ter 
illustratie. Er kunnen dan ook geen 
rechten aan worden ontleend.

Meer weten? 
Neem gerust contact met ons op! 
We gaan graag met je in gesprek, 
geheel vrĳblĳvend uiteraard.

celsias.nl

Stel je eens voor. Een gasloze woning die van alle 
klimaatgemakken voorzien is. Een vloersysteem 
dat zorgt voor gelĳkmatige warmte of koeling door 
het hele huis. Op de momenten dat jĳ dit wilt. 

Een gezonde woning bovendien, waarin rond-
dwarrelend stof tot het verleden hoort. Een woning 
die energieneutraal is doordat jouw zonnepanelen 
de stroom voor het klimaatsysteem opwekken.  

Stel je eens voor dat je hier zelf niet in hoeft te 
investeren. Dat het onderhoud niet jouw probleem 
is en dat je voor de gebruikte energie minder kwĳt 
bent dan bĳ je energieleverancier...

� Lagere energierekening

� Géén eigen investering

� Gezonder leefklimaat

� Inclusief onderhoud

� Uiterst milieuvriendelĳk

� Meer comfort

Comfortabel wonen, 
energieneutraal.

Welkom in je nieuwe woning in De Kleine Weelde. 

Welkom in de wereld van   Celsias.

Je hoeft zelf niet te investeren. Celsias financiert, 
installeert en beheert de installatie (warmte-
pomp, voorraadvat en zonnepanelen). Je betaalt 
slechts voor het gebruik ervan. Is er een storing? 
Dan komen wĳ het oplossen. Zonder extra kosten. 
Climate as a Service, noemen we dat. 

Voor een vast maandelĳks bedrag ben je 
verzekerd van een goed werkend systeem en 
genoeg zelf opgewekte energie om het te laten 
draaien. Wĳ garanderen dat je altĳd de stroom 
krĳgt die wĳ beloven. 

De energierekening van je vaste leverancier 
verdwĳnt hierdoor nagenoeg. De extra 
stroom die je nodig hebt, bĳvoorbeeld voor 
je kookeiland, elektrische auto of gamende 
tieners, neem je gewoon af van je vaste 
energieleverancier. 

Toch zelf investeren? 
Het is ook mogelĳk om het klimaatsysteem 
van Celsias te kopen i.p.v. te huren. Neem 
daarvoor contact met ons op. Wĳ informeren 
je graag over de mogelĳkheden.

Geen investering, 
totale ontzorging.

Het systeem in de praktĳk:
efficiënt en eenvoudig.

Warmtepomp verzorgt aanvoer van 
verwarmd of gekoeld water voor 
ruimteklimaat en tapwater.

Zonnepanelen voorzien klimaat-
systeem van elektrische energie.

WTW-unit voor warmte-
terugwinning uit ventilatielucht.

Vloersysteem verwarmt 
of koelt de woning. Eenvoudige bediening en inzicht 

in energieverbruik met slimme 
thermostaat.

Voorraadvat voor 
warm tapwater.

De hoeveelheid energie die de zonnepanelen opwekken is op zo’n manier 
gedimensioneerd dat je jouw woning altĳd comfortabel kunt maken. Wanneer 
het vloersysteem op een juiste manier wordt gebruikt, is het zeer energiezuinig. 

Bovendien kun je de thermostaat zo instellen dat deze zich automatisch 
aanpast aan jouw leefwĳze. De juiste temperatuur in elke afzonderlĳke ruimte, 
in elk jaargetĳde: het is mogelĳk. Je stelt hem één keer goed in en je hebt er 
geen omkĳken meer naar. 

Wanneer je intrek in de woning neemt, 
adviseren wĳ je over het optimale 
gebruik van het systeem. 

Jouw klimaatsysteem:
zo werkt het.

Climate as a Service.
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