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Vaillant Geysers
Betrouwbaarder bestaat niet

Het goede gevoel, het juiste te doen.



Geschikt voor elke ruimte

Een Vaillant Geyser is compact. Dankzij deze compacte afmetin-

gen is er voor iedere situatie een passend toestel. Of u nu een 

Geyser zoekt voor uw stacaravan, appartement of eensgezinswo-

ning, bij Vaillant vindt u het toestel van uw keuze. Er zijn Geysers 

voor keuken, douche en bad in diverse vermogens. De turboMAG 

toestellen, die ook geschikt zijn voor de badkamer, zijn aan te slui-

ten op ieder geaard 230V (50Hz) stopcontact.

Zuinig en zeker

Alle Vaillant Geysers onderscheiden zich door een verbeterd 

rendement en een schone verbranding. Dat maakt dat we zelfs 

Geysers in ons assortiment hebben met een A-label! De Geysers 

van Vaillant (behalve de MAG XZ toestellen) hebben een elektri-

sche ontsteking. De brander ontsteekt zonder waakvlam. Dat kan 

u al gauw zo’n 70 m3 gas per jaar schelen! Bovendien werken de 

douche en bad Geysers volgens het principe van ‘modulatie’. De 

brander past zich automatisch aan uw warmwaterbehoefte aan. 

Zo gebruikt u nooit meer energie dan nodig is.

Efficiënt comfort
Warm water waar u wilt

Bent u op zoek naar een Geyser® waarop u altijd kunt rekenen? Een degelijk toestel dat u warm water geeft waar u maar 

wilt? Kies dan voor een Geyser van Vaillant: zuinig, duurzaam, veilig en makkelijk.



Veilig en vertrouwd

Alle toestellen met waakvlam zijn voorzien van een beveiliging. 

Deze stopt de toevoer van gas, mocht de waakvlam onverhoopt 

uitgaan. Ook de ‘Thermische Terugslag Beveiliging’ (TTB) is een 

prettig idee. Die schakelt het toestel direct uit als de verbran-

dingsgassen niet weg kunnen. Bovendien voldoen de turboMAG 

toestellen aan de hoge veiligheidsklasse (IP4XD) en kunnen ook 

in de badkamer worden gehangen. Het is dan ook geen toeval dat 

Vaillant Geysers de meest verkochte in Europa zijn.

Uw Vaillant Geyser in het buitenland?

Wilt u een vertrouwde Vaillant op uw adres in het buitenland? 

Bijvoorbeeld in uw vakantiehuis? Met de turboMAG INT 11-2/0 B 

en de turboMAG INT 14-2/0-B kan dat. Deze toestellen werken op 

fl essengas en mogen naast Nederland ook worden gebruikt in Bel-

gië, Frankrijk, Italië, Luxemburg en Spanje. Mocht het nodig zijn, 

dan kunt u altijd een beroep doen op de Vaillant servicedienst ter 

plaatse. Dat is het prettige van een internationale organisatie.

Geysers



MAG
Type

Omschrijving Eenheid

MAG

6-0/0 XI-DG

MAG

6-0/0 XI-B

MAG mini

11-0/1 XZ L

MAG mini

11-01/1 GX L

MAG mini

11-0/1 GX B

turboMAG

11-2/0

turboMAG 
INT

11-2/0-B2

MAG

14-0/1 GX L

MAG

14-0/1 GX B

turboMAG

14-2/0

turboMAG 
INT

14-2/0 B2

turboMAG

17-2/0

Gebruik voor keuken + + + + + + + + + + + +

Gebruik voor douche +/- +/- + + + + + + + + + +

Gebruik voor bad - - +/- +/- +/- +/- +/- + + + + +

Nominaal vermogen kw 10,4 10,4 19,2 19,2 19,2 19,5 19,5 24,4 24,4 23,7 23,7 29

Nominaal vermogen kcal/min 150 150 275 275 275 275 275 350 350 340 340 415

Waterhoeveelheid bij
uitstroomtemperatuur van 35 ºC 1

l/min 6 6 11 11 11 11 11 14 14 14 14 17

Waterhoeveelheid bij
uitstroomtemperatuur van 60 ºC 1

l/min 3 3 5,5 5,5 5,5 5,5 5,5 7 7 7 7 8,5

Hoogte mm 573 573 580 580 580 682 682 680 680 682 682 742

Breedte mm 267 267 310 310 310 352 352 350 350 352 352 410

Diepte mm 194 194 255 255 255 266 266 270 270 266 266 322

Open + waakvlam + TTB3 ●

Open + elektronische ontsteking
+ batterij

● ●

Open + elektronische ontsteking
+ generator

● ● ● ●

Gesloten + elektronische ontsteking
+ ventilator

● ● ● ● ●

Aardgas + - + + - + - + - + - +

Butaangas - + - - + - + - + - + ombouw 
mogelijk

Energielabel voor tapwater A A B A A A A A A B B B

Tapprofi el XS XS M M M M M L L L L L

 1) Bij koudwatertemperatuur van 10ºC, 2) Internationaal aansluitbaar, 3) Thermische Terugslag Beveiliging

Alle modellen op een rij
Kies de Geyser die bij u past

Welke Vaillant Geyser past nu het beste bij uw situatie? 

In dit schema vindt u alle modellen en specifi caties op een rij. 

Een handige hulp bij uw oriëntatie. Maar de beste manier om een 

keuze te maken, is een goed gesprek met uw installateur. Zo weet 

u zeker dat u een weloverwogen beslissing neemt.

Geysers



Ook onze service is degelijk en betrouwbaar

Wie kiest voor Vaillant mag rekenen op een service die net zo  

degelijk en betrouwbaar is als onze toestellen. 

Voor, tijdens én na de installatie.

Uw installateur adviseert 

Welk toestel is het meest geschikt voor u? Uw installateur helpt 

u met een deskundig advies, zodat u samen tot de juiste keuze 

komt. Kent u zelf geen betrouwbare installateur, dan doet Vail-

lant graag een suggestie.

Vaillant blijft in de buurt

Nadat uw toestel is geïnstalleerd, gaat de service gewoon 

door. Wij zijn altijd beschikbaar voor uw installateur. Zo is er 

een technische helpdesk en trainen wij installateurs zodat 

hun expertise voortdurend verbetert. Hierdoor garanderen 

wij u dat het energiezuinige systeem van uw keuze een lang 

en onbezorgd leven heeft.

Vertrouw op een sterk merk

Vaillant is al ruim 140 jaar vernieuwend in de technologie 

van warm water en verwarming. Ooit begonnen als uitvinder 

van de Geyser en nu bekend als kwaliteitsmerk in hr-ketels 

en warmtepompen. Beroemd om hun degelijkheid en be-

trouwbaarheid. De toestellen van Vaillant hebben zich al in 

miljoenen huishoudens bewezen.

Omdat Vaillant vooruit denkt

Zoekt u een betrouwbaar toestel waarvan u jarenlang kunt 

genieten? Dan is Vaillant de juiste keuze. Vaillant investeert 

veel in onderzoek en innovatie. Wie kiest voor Vaillant, kiest 

voor duurzaam. Omdat Vaillant vooruit denkt!

Advies en ondersteuning
Ook de service is betrouwbaar

Vaillant Services



Vaillant      Afdeling Consumentenservice
Paasheuvelweg 42      Postbus 23250      1 100 DT Amsterdam   
Telefoon (020) 565 92 00      Fax (020) 696 93 66      www.vaillant.nl      info@vaillant.nl

Uw Vaillant installateur:

Waarom Vaillant?

Waarom de Geysers van Vaillant?

• Door en door betrouwbaar

• Voor alle comfortwensen

• Zuinig en rendabel

• Overal te plaatsen

• Standaard 2 jaar garantie

• Compact in afmetingen 

• Duurzaam door slijtvaste materialen

• Nauwelijks onderhoud nodig

• Degelijke service, ook in het buitenland

Meer informatie?

Uw installateur helpt u graag verder. 

U bent ook welkom op www.vaillant.nl en bij onze 

Consumentenservice: (020) 565 94 20.

22
29

12
0

 · 
m

ei
 2

0
15

 · 
W

ijz
ig

in
ge

n
 v

o
o

rb
eh

o
u

de
n

 •
 N

ie
ts

 u
it

 d
ez

e 
u

it
ga

ve
 m

ag
 w

o
rd

en
 o

ve
rg

en
o

m
en

 z
o

n
de

r 
sc

h
ri

ft
el

ijk
e 

to
es

te
m

m
in

g 
va

n
 V

ai
lla

nt
 G

ro
u

p 
N

et
h

er
la

n
ds

 B
.V

.


