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Het nieuwe Gazett’O-nummer voedt je 
lentekriebels, met pagina’s vol inspiratie. 
Van onmisbare energietips tot advies over 
je watergebruik. Je krijgt bovendien een 
lentecadeautje: een gratis thermostaat bij 
aankoop van je nieuwe condensatietoestel.
 

Warm gemaakt? 
Blader dan snel door dit nieuwe nummer,  
en zoek verkoeling in de frisse woonideeën. 

De lente zet alles in beweging. Het effect van 
die langere dagen en warme zonnestralen? 
Je bruist van energie. Hét moment om uitge-
stelde klussen aan te pakken. 

Waar te beginnen ... Bij de grote lenteschoon-
maak? Het zomerklaar maken van je tuin? Of 
bij het herstellingswerk dat je al maanden voor 
je uit duwt? Steek je handen uit de mouwen, 
maak er iets moois van, en geef ook je interi-
eur in één adem de toets van het seizoen.

Schimmels in huis voorkomen? Verlucht je woning dagelijks een kwartiertje. 
Door te verluchten voer je vochtige lucht af en breng je zuivere lucht binnen. 
Lees onze e-Tips op pagina 2.

HANDIGE     -TIPS BINNENIN!



De websites van e-Pipe en TechniQ kregen 
een frisse look-and-feel. En wij zijn razend 
benieuwd naar je reactie. Op www.epipe.be en  
www.techniq.be ontdek je de bedrijven in hun 
nieuwe jasje. Je klikt er door naar informatie over 
hun werkwijze, klanten en projecten. En leert er 
alles over energiebesparende technieken. 

Krijg een gratis ATAG 
One-thermostaat bij je  
condensatieketel 
 
Je verwarmingsketel vervangen 
hartje winter? Nee, bedankt. Want 
voor installateurs is het in de winter 
razend druk. En dus blijf je letterlijk 
in de kou staan: één dag, soms zelfs 
langer.

Gelukkig is de lente dé periode om je oude 
cv-ketel in te wisselen voor een energiezuinig 
toestel. Zo is je installatie helemaal klaar voor 
de volgende winterprik. 

Klaar voor een lentewissel? 
Bel 056 44 01 86, mail info@techniq.be
of surf naar www.techniq.be
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TechniQ en e-Pipe communiceren niet alleen 
sterker op hun websites, maar ook op de 
sociale media. De twee bedrijven op de voet 
volgen? Dat doe je nu ook op Facebook. 
Zoek ons op, en nodig je vrienden uit om 
onze pagina’s te liken. 

Verluchten
verwarmt beter
Nieuwbouwwoningen hebben 
vaak een geïntegreerd mechanisch 
ventilatiesysteem om hun kamers te 
verluchten. Woon je in een oudere 
woning? Dan heb je dat waarschijnlijk 
niet. Nochtans is een goede verluchting 
erg belangrijk. 

Door je woning dagelijks te verluchten, 
voer je overtollig vocht af en haal je 
frisse lucht binnen. Zet dus elke dag een 
kwartier de ramen open: zo ververs je 
de lucht, zonder dat je veel warmte 
verliest. Wist je trouwens dat een droge 
woning minder energie nodig heeft om 
op te warmen? 

-TIP!

VOOR JE GRATIS ATAG 
ONE-THERMOSTAAT

Koop je tussen 15 maart en 15 juni 
2015 een condensatieketel van ATAG? 
En laat je hem leveren en plaatsen 
door TechniQ? Dan krijg je er een 
gratis ATAG One-thermostaat bovenop, 
ter waarde van 288 euro (excl. btw). 

Een gezin heeft recht op één bon. Die mag je niet 
combineren met andere acties, of inruilen voor  
contant geld. 

BON

Digitaal: 

Nieuw digitaal jasje  
voor e-Pipe en TechniQ 

Zonneboilerpremie 
blijft geldig in 2015
Laat je in je woning of appartement een zonne-
boiler plaatsen door een aannemer? Dan kun je 
daarvoor een premie krijgen van je netbeheerder. 
Ook in 2015.

Tip! 

vraag zeker na of je de 
premie kunt combineren 
met de verbeteringspremie. 

Waarom voor een zonneboiler kiezen? Je pro-
duceert er eenvoudig, gratis en milieuvriende-
lijk een groot deel van je warm water mee. Om 
de zonnewarmte op te vangen en te benutten, 
plaats je een zonnecollector op je dak. 

Zonneboiler kopen? 
Stel het niet uit
Stel de aankoop van je zonneboiler niet uit. 
Want ook al blijft de premie dit jaar behouden, 
voor de komende jaren is er minder zekerheid: 
bonussen voor energiebesparende investerin-
gen worden binnenkort afgebouwd. 

Hoe precies? 
Dat wordt waarschijnlijk besloten in de eerste 
helft van 2015. Eventuele wijzigingen gaan 
van start op 1 januari 2016. Speel dus op 
safe, en profiteer dit jaar nog van een premie 
voor je zonneboiler!



  
Wereld-
waterdag 
op 22 maart
Water: het bedekt meer dan 
70 % van onze wereldbol. 
En toch is onze voorraad 
drinkbaar water … beperkt.

Wetenschappers waarschuwen 
dat watertekorten in de toekomst 
een algemeen verspreid fenomeen 
worden. En dus trokken de 
Verenigde Naties aan de alarmbel. 
Ze riepen 22 maart uit tot 
Wereldwaterdag – dé dag om 
de waterproblematiek onder de 
aandacht te brengen. Ook jij kunt 
je steentje  bijdragen. 

Doe mee en win!
Ben jij een zoetekauw? Los dan als de 
bliksem deze sudoku op. Wie weet ga 
jij wel aan de haal met de Bongo-bon 
‘Zoete zonde’! Daarmee smul je met z’n 
tweetjes van een heerlijk gebakje of ijsje.  

Mail je oplossing samen met je 
contactgegevens en een leuke 
foto van jezelf naar 
info@techniq.be. 

Waag je kans vóór 15 juni 2015!*

*De naam van de winnaar wordt eind juni 

bekendgemaakt via www.techniq.be. 

Wil je meer weten over tip zes?  
Breng dan een bezoekje aan www.epipe.be.

1 Neem douches in plaats van een bad. Wil je nóg   
 meer besparen? Investeer dan in een douchetimer.   
 Daarmee stel je zelf in hoeveel water je wilt 

 verbruiken, voor je douche uitslaat.

2 Herstel kapotte kranen of toiletten meteen.  
 Heb je een oud toilet? Vervang dat dan door een toestel  
 met een dual-flush-systeem.

3 Laat je vaatwasser en wasmachine pas draaien als   
 ze vol zijn. En draai de kraan dicht als je geen water  
 gebruikt – bijvoorbeeld wanneer je je tanden poetst. 

4 Gebruik regenwater om je tuin te besproeien,  
 of om je auto te wassen. 

5 Zorg ervoor dat de afstand tussen je boiler en je   
 kraan zo klein mogelijk is. 

6 Laat je leidingen op tijd reinigen en coaten
 – zo verspil je geen water door kalk en corrosie.

Als Vlaming verbruik je gemiddeld 
120 liter water per dag. Wil je je eigen 
watervoetafdruk beperken? Dan geven 
we je graag enkele tips mee voor minder 
waterverbruik en evenveel comfort:

TIPS MINDER WATER- VERBRUIK

Voor & na: 
e-Pipe renoveerde leidingen 
zonder breekwerk in Izegem

Woontype: keurslagerij

Locatie: Izegem

Probleem: drukverlies op de installatie  

Duur van de werkzaamheden: zes dagen

Aanpak: e-Pipe pakte het koud- en 
warmwatercircuit van de sanitaire installatie 
aan. En behandelde koperen leidingen, met 29 
koudwaterpunten en 15 warmwaterpunten. 

Resultaat: de coating van epoxyhars, die 
e-Pipe op de binnenwand van de leidingen 
aanbracht, dichtte de lekken. Daardoor verliest 
de installatie geen druk meer. 

Meer weten?  
Bel 056 520 220, mail info@epipe.be,  
of surf naar www.epipe.be.
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5. 
Veelzijdige kranen van Aqualex 

Uit de meeste kranen stroomt warm en koud 
water. Dat kan nóg straffer, dacht Aqualex. En 
dus ontwikkelde het multifunctionele kranen, 
die vijf soorten water produceren: warm en 
koud leidingwater, én gefilterd koud, bruisend 
en heet water. Je hoeft dus nooit meer met 
flessenwater te zeulen. Want Aqualex-kranen 
geven je met één druk op de knop meteen het 
juiste water. Bovendien kies je uit zes verschil-
lende modellen!

 
Je dorst lessen? Surf naar www.aqualex.eu. 

4. 
Comfortabele badlift van Artweger
Wat krijg je als je een douchebad kruist met 
een badlift? De unieke ARTLIFT van Artweger. 
Plaatsnemen in het zitje gaat vanzelf. De rug-
leuning glijdt daarna vlot langs de helling van 
het bad, tot je in een aangename houding ligt. 
ARTLIFT is comfortabel én stijlvol. Trouwens, 
door voor de ’24 uursbadwissel’ te kiezen, is je 
nieuwe badlift in één werkdag gebruiksklaar. En 
dat zonder grote verbouwingen. 

 
Laat je overtuigen op www.artweger.at.

3. 
Retro badplezier door 
Antonio Lupi
Het Italiaanse topmerk Antonio Lupi pakt uit 
met zijn allereerste designradiator: BIT. Het 
pronkstuk is vervaardigd uit 100 % gerecycleerd 
aluminium en heeft een unieke uitstraling. De 
reliëfs creëren een speels schaduwspel. Boven-
dien kan de BIT gepersonaliseerd worden. Een 
must have voor wie op zoek is naar een duur-
zaam ontwerp dat functionaliteit én esthetiek 
verenigt. 

 
Duik erin, op www.antoniolupi.it.

2. 
GoClean toilet zonder spoelrand
Brandschone toiletten? Het Italiaanse merk 
Flaminia pakt uit met GoClean: het toilet zonder 
spoelrand. De speciale vormgeving heeft geen 
holle ruimtes waarin vuil zich afzet en ophoopt. 
Je maakt de volledige binnenzijde dus schoon 
in een oogwenk. GoClean gebruikt bovendien 
een innovatieve spoeltechniek, die het toilet 
optimaal reinigt. Heerlijk hygiënisch en milieu-
vriendelijk! 

 
Ontdek GoClean op www.ceramicaflaminia.it. 

1. 
Slim verwarmen met de  
One-thermostaat van ATAG
Een thermostaat die jou perfect aanvoelt? Pro-
beer ATAG One. Deze topthermostaat blinkt uit 
in gebruiksgemak. En warmt je woning efficiënt 
op, zoals jíj dat wilt. Je regelt de kamertempe-
ratuur op afstand met je tablet, computer of 
smartphone. En bent zo altijd zeker van een 
warme thuiskomst. ATAG One laat zich eenvou-
dig installeren. En geeft je geen abonnements-
kosten, ingewikkelde programma’s of uitgebrei-
de gebruikshandleiding. Integendeel: je stelt 
alles snel en gemakkelijk in. Laat je verbazen 
door de intelligentie en de communicatie van je 
toestel. Tijd om het water van je cv-installatie bij 
te vullen? Of is er een storing? Dan trekt ATAG 
One meteen aan je mouw – en verwittigt hij ook 
je installateur. 

 
Leer je slimme thermostaat kennen op www.
atag-one.nl. 
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