ZELFBOUWSYSTEMEN

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE VERDEELSYSTEMEN
REGENWATERRECUPERATIE
SANITAIRE
WARMTEPOMPEN
ELEKTRICITEIT - DOMOTICA
BINNEN- EN
BUITENVERLICHTING
WOONHUISVENTILATIE

meer dan 10.000 installaties
35 jaar ervaring in zelfbouwsystemen
50 jaar ervaring in centrale verwarming,
30 jaar in elektriciteit en ventilatie
indienststelling door eigen technische dienst
eigen onderhoudsdienst

CENTRALE
STOFZUIGSYSTEMEN

infoavonden centrale verwarming en elektriciteit

POORT- EN
HEKAUTOMATISATIE

technische fiches

ALARMSYSTEMEN

COLMANSTRAAT 44

KALKEN
T 09 / 365 45 08
e-mail: info@stallo.be
website: www.stallo.be

OPENINGSUREN
di/wo/do/vr

09u30 - 12u30
13u00 - 19u00

za

08u00 - 12u00
13u00 - 16u00

zo, ma gesloten

technische bijstand en professioneel materiaal

“elektrische installatie”
“ technische bijstand en professioneel materiaal”.

ZELFBOUWSYSTEMEN
Bij een elektrische installatie is het percentage loonkost nog groter
dan bij de centrale verwarming.

ELEKTRICITEIT - DOMOTICA
BINNEN- EN
BUITENVERLICHTING
WOONHUISVENTILATIE
CENTRALE
STOFZUIGSYSTEMEN
POORT- EN
HEKAUTOMATISATIE
ALARMSYSTEMEN

Er zijn vooral veel werkuren nodig voor het maken van gleuven, het
inwerken van inbouwdoosjes, het leggen van de leidingen, het
samenstellen van het elektrisch bord, enz…
Onnodig eigenlijk te melden dat u veel geld kan uitsparen door uw
elektrische installatie zelf te plaatsen.
Dit kan probleemloos met onze technische bijstand !
Wij stellen onze “technische knowhow” van begin tot einde ter
beschikking van onze klanten.
Bezorg ons uw plan of schets en wij geven u een gratis,
gedetailleerde en vrijblijvende offerte.
Voor uw elektrische installatie kan u kiezen tussen een
“klassiek systeem”, “teleruptoren” en “domotica”.
Deze laatste twee zijn heel eenvoudig te installeren en blijven
bovendien steeds aanpasbaar.
Elektriciteit omvat veel meer dan alleen maar leidingen.
Ook binnen- als buitenverlichting, parlofonie en videofonie, poorten hekautomatisatie, alarmsystemen alsook
centrale stofzuigsystemen behoren tot ons gamma.
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“woonhuisventilatie”
“ eenvoudig verdeelsysteem voor ventilatie”.
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ELEKTRICITEIT - DOMOTICA
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BUITENVERLICHTING
WOONHUISVENTILATIE
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EPB-wetgeving en VENTILATIE
Sinds 1 januari 2006 moeten nieuwbouw en verbouwingen
met bouwvergunning , een bepaald niveau van thermische
isolatie en energieprestatie (isolatie, verwarming, ventilatie, …)
halen.
Wij maken op basis van jullie plan een gedetailleerde prijsofferte,
en dit steeds conform met de laatste wetgeving.
Daarbij bieden we onze klanten, net als bij onze elektrische en
verwarmingssystemen, de nodige technische ondersteuning om
elke installatie tot een goed einde te brengen.
Het gebruik van slechts één leidingdiameter (kunststof flexibel) in
combinatie met een “klik-systeem” zorgen voor een uniek
montagegemak.
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“onze infoavonden”
“ praktische info voor verwarming en elektriciteit ”.
Als klant heeft u ook recht op gratis infoavonden.
Aan de hand van een “presentatie” geven we een beknopt en
praktisch overzicht.
Tevens krijgt u gratis een volledig technisch en praktische
handleiding die alle onderdelen van de installatie tot in detail
bespreekt.
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“zelfbouwsystemen”
met professioneel materiaal
ZELFBOUWSYSTEMEN

CENTRALE VERWARMING

“Wij helpen u om een comfortabele centrale verwarming
en veilige elektrische installatie te realiseren”.

De eerste voorwaarde om een goede verwarmingsinstallatie te
plaatsen, is een juiste berekening van de warmteverliezen.
“STALLO doe het zelf” beschikt hiervoor over de nodige kennis en
computersoftware.
Hoe gaat u te werk ?

SANITAIRE VERDEELSYSTEMEN Bezorg ons uw plan, of een zelfgetekende schets met
de nodige doorsneden en afmetingen van uw woning.
REGENWATERRECUPERATIE
SANITAIRE
WARMTEPOMPEN

Op basis hiervan maken we de berekeningen en
bieden u een gratis offerte aan.
Onze offertes zijn duidelijk en uiterst gedetailleerd.
De meeste materialen zijn uit voorraad leverbaar.
Als u bestelt, blijven de prijzen gedurende afgesproken
termijn geldig.
Samen met de materialen krijgt u bovendien tal van technische
fiches met de nodige uitleg voor montage
van ketel, radiatoren, vloerverwarming, enz…

STALLO .BE

“zelfbouwsystemen”
met professioneel materiaal
“ Samen stellen we het geschikte pakket samen”.

ZELFBOUWSYSTEMEN
Ook de sanitaire verdeelleidingen kan u zelf plaatsen
dankzij het revolutionair systeem van leidingen op rol.
Het kraanwerk en de toestellen (wc,bad,…) horen niet
tot ons verkoopgamma.

CENTRALE VERWARMING
SANITAIRE VERDEELSYSTEMEN
REGENWATERRECUPERATIE
SANITAIRE
WARMTEPOMPEN

We leveren wel alles vanaf de waterteller tot aan de aftappunten.
Ook voor regenwaterrecuperatie bieden we u complete
pakketten aan.
We bieden al onze klanten de mogelijkheid om aan heel gunstige
prijzen gereedschap en een bestelwagen te huren.
“STALLO dhz” beschikt ook over een eigen technische dienst.
Deze staat in voor indienststelling, onderhoud en herstellingen
van uw centrale verwarming.
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Heeft u een probleem tijdens de uitvoering ?
Bel, mail of kom eens langs.
Wij blijven tot uw dienst, ook na de verkoop.
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