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VOOR DUURZAME VERWARMING EN WARM WATER

VOL VAN 
ENERGIE
VOL VAN 
ENERGIE





 2 | 3

STIEBEL ELTRON 
ontwikkelt en produceert 
kwaliteitsvolle toestellen 
voor duurzaam verwarmen.

Vol energie staan wij ten dienste  
van onze klanten en partners. 

De Energy Campus bij het hoofdkantoor in Duitsland. Een energiepositief 
gebouw waar onze partners welkom zijn om onze producten te ontdekken.



STIEBEL ELTRON: 
vol van energie sinds 1924

STIEBEL ELTRON biedt u toestellen voor verwarming en warm water, op elektrische 

en duurzame energie. Energie-efficiëntie, kwaliteit en comfort staan voorop bij 

de ontwikkeling van onze producten.

EEN INTERNATIONAAL FAMILIEBEDRIJF…

STIEBEL ELTRON is een internationale onderneming, in handen 
van Frank Stiebel. Wereldwijd bieden wij kwaliteitsvolle producten 
voor verwarming en warm water, ‘made in Germany’.

Werknemers wereldwijd 3.300
Jaaromzet wereldwijd (in miljoen euro) 500
Duitse productie-eenheden  2
Productie-eenheden in andere landen 4
Nationale filialen  26
Verkoopagentschappen wereldwijd 120
Oprichting filiaal België  1976 
 
Cijfers 2018

Enkele cijfers



 

De uitvinding waar het allemaal mee 
begon: de ringdompelaar

“ Big things have  
small beginnings”

T.E. Lawrence

…OPGERICHT IN 1924 EN TOEKOMSTBESTENDIG

› 1924 Warm water made by “ELTRON”
Dr. Stiebel start zijn bedrijf “ELTRON” op voor de productie van 
zijn uitvinding, de ringdompelaar: het eerste elektrisch toestel 
om water te verwarmen. De daaropvolgende decennia ontwikkelt 
en produceert het bedrijf vele innovatieve warmwatertoestellen.

› 1968 Elektrisch verwarmen
Met de productie van de eerste warmteaccumulator wordt 
STIEBEL ELTRON ook pionier op gebied van elektrische verwar-
ming. Het gamma wordt nadien uitgebreid met stralingsverwar-
ming, convectoren en andere directe verwarmingstoestellen.

› 1976 Pionier in warmtepompen
STIEBEL ELTRON is een van de eerste fabrikanten die warmte-
pompen produceren.

› 1977 Water verwarmen met de zon
STIEBEL ELTRON investeert in geavanceerde technologie en  
ontwikkelt zonnecollectoren en zonneboilers.

› 1999 Ventilatie, verwarming en warm water in één toestel
De LWZ 303 is het eerste toestel van STIEBEL ELTRON dat alle 
technieken bevat: ventilatie, verwarming en warm water. De 
huidige LWZ-modellen kunnen koelen bovendien.

› 2016 Revolutie in de doorstromers
De DHE Connect is de eerste doorstromer ter wereld met draadloze 
internetfunctie, bluetooth en luidspreker.

De eerste warmtepompen in de 
jaren ‘70

De eerste doorstromer ter wereld 
met draadloos internet

Het hoofdkantoor in Holzminden, Duitsland
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STIEBEL ELTRON:
verwarmen zonder fossiele brandstof

“We hebben het altijd 

lekker warm, in én uit het bad.”

STIEBEL ELTRON maakt enkel toestellen die werken op de groene energiebron van 

de toekomst: elektriciteit. Producten van de hoogste kwaliteit, ontwikkeld met 

het oog op energie-efficiëntie en duurzaamheid.

ELEKTRISCHE VERWARMING 

Ook bij onze elektrische verwarmingstoestellen staan energie- 
efficiëntie en comfort voorop. Of het gaat om volledige ruimtever-
warming of bijverwarming, u vindt het allemaal in ons gamma.

› Accumulatieverwarming
› Convectoren 
› Badkamerradiatoren 
› Stralingspanelen 
› Kleine verwarmingstoestellen

WARM WATER

Onze elektrische warmwatertoestellen zijn zeer energiezuinig. 
We bieden u comfortabele en hygiënische oplossingen voor 
keuken, bad en bedrijf.

› Handendrogers 
› Doorstromers 
› Kleine boilers 5-15 l 
› Wandboilers 30-200 l 
› Staande boilers 200-400 l
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VERWARMING EN WARM WATER MET HERNIEUWBARE ENERGIE

De toestellen van dit gamma gebruiken gratis energie uit de 
omgeving. Dit betekent een mooie besparing voor de gebruiker 
en voor het milieu.

› Warmtepompen 
› Warmtepompboilers 
› Zonneboilers 
› Zonnecollectoren 
› Ventilatie met warmterecuperatie

INNOVATIEVE PRODUCTEN VOOR DE WONING VAN DE TOEKOMST

Groene stroom is de energiebron van de toekomst. STIEBEL ELTRON produceert  
enkel toestellen voor verwarming en warm water die werken op elektrische 
en duurzame energie, van de mini-doorstromer voor de handenwasser tot de 
warmtepomp voor de hele woning.

UITMUNTENDE KWALITEIT, MADE IN GERMANY

STIEBEL ELTRON hanteert maar één kwaliteitsnorm: de hoogste. Het Duits hoofd-
kantoor voldoet aan ISO 9001:2008 voor kwaliteitsbeheer, ISO 14001:2009 voor 
milieubeheer en ISO 50001:2011 voor energiebeheer. 

ENERGIE-EFFICIËNTIE EN DUURZAAMHEID

Energie-efficiëntie staat voorop bij de ontwikkeling van onze producten. Hun 
lange levensduur hebben ze te danken aan hun hoge kwaliteit.



STIEBEL ELTRON:
uw warmtepompspecialist

Al meer dan 40 jaar ontwikkelen en produceren wij warmtepompen. Dankzij onze 

voortdurende research en development, bieden we u vandaag fluisterstille en 

uiterst energiezuinige warmtepompen.

INSTALLATIEVRIENDELIJK 

Onze toestellen zijn monobloc: warmtewisselaar en compressor 
zitten in één behuizing (in tegenstelling tot ‘split’-toestellen). 
Daardoor is voor de plaatsing geen koeltechnische kennis vereist.

Er zit een groot aantal componenten ingebouwd in onze warm-
tepompen en in de binnenmodules, zoals expansievat, circu-
latiepomp, regeling… Dit maakt de plaatsing eenvoudig en de 
installatie zeer net.

UITGEBREID GAMMA

Verwarming, warm water en koeling, het kan allemaal met 
onze warmtepompen, met vermogens van 4 tot 400 kilowatt. De 
toestellen hebben allemaal dezelfde regeling, voor een bijzonder 
installatiegemak.

› Lucht | water-warmtepompen, voor buiten- of binnenopstelling
›  Bodem | water-warmtepompen, al dan niet met ingebouwd 

warmwatervat
›  All-in-one toestellen met een ventilatiesysteem D, lucht | water- 

warmtepomp en boilervat in één



 

“ Ik plaats al jaren warmtepompen van 
STIEBEL ELTRON, in de eerste plaats 
omwille van de uitstekende kwaliteit 
van de producten. De eenvoud van de 
regeling is ook een enorm voordeel.”

Ben Steegen, zaakvoerder van installatiebedrijf Ecosol+

BEKROOND DESIGN

Het oog wil ook wel wat, zeker dat van de hedendaagse 
eindklant. We besteden daarom veel aandacht aan het design 
van onze toestellen. Ze werden meermaals met design awards 
bekroond, zoals de Red dot design award, de IF Design award, 
de Design plus award…

FLUISTERSTIL EN UITERST ENERGIE-EFFICIËNT

Door hun stille werking zijn onze buiten of binnen opgestelde 
lucht | watertoestellen geschikt voor dichte bebouwing zonder 
risico op burenruzies. Al onze warmtepompen behalen de hoogste 
energielabels volgens de ecodesign wetgeving en een hoge SCOP, 
waardoor ze goed scoren in de EPB-berekening.

BETROUWBARE PRODUCTEN

Al onze warmtepompen zijn in de fabriek getest op bedrijfs-
zekerheid. Door de hoge kwaliteitsnormen die we hanteren, 
is een lange levensduur gegarandeerd.
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Altijd vol energie  
tot uw dienst

Elke professional in de installatie- en bouwsector mag rekenen op onze  

ondersteuning, van voor de offerte tot na de verkoop. Met onze online tools en 

door elk van onze medewerkers.

› Technische ondersteuning
De studie voorafgaand op de offerte, advies inzake EPB, technische 
informatie, bijstand op de werf en indienststelling, onze technische 
dienst biedt het u allemaal.

› Commerciële ondersteuning
Onze commerciële medewerkers maken u wegwijs in ons 
productgamma, geven u verkoopadvies en informeren u met 
plezier omtrent uw bestellingen.

› Marketingondersteuning
Wil u brochures, promomateriaal, expotoestellen of ondersteuning 
bij het uitwerken van uw eigen promotie materiaal? Ons 
marketingteam staat tot uw dienst.

› Opleiding
U wil een introductie in ons gamma, installatietips of een 
doorgedreven technische training? Check de opleidingskalender 
op onze website of vraag een opleiding op maat.

ONZE SERVICE: VOOR, TIJDENS EN NA DE UITVOERING VAN UW PROJECT
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“ De service die STIEBEL ELTRON biedt,  
is meer dan uitstekend. Het is zeer aangenaam 
om te werken met mensen die hun vak kennen, 
zowel op technisch als op commercieel niveau.”

Christophe Lechat, zaakvoerder van installatiebedrijf Delcatelec

REGISTREER U OP ONZE WEBSITE ALS PROFESSIONAL

Surf nu meteen naar www.stiebel-eltron.be/professional om toegang te krijgen tot alle technische informatie, prijzen, 
professionele documentatie en tools.

ONLINE TOOLS

› Productdatavinder
Zoek in deze tool op artikelnaam of -nummer en u vindt alle 
beschikbare productgegevens: technische fiche, afbeeldingen, 
installatievideo‘s, hydraulische en elektrische schema‘s, CAD-
data en BIM-objecten.

› Dimensioneringstool
Met dit rekenblad wordt het dimensioneren van warmtepompen 
kinderspel.

› Energielabelgenerator
In een paar kliks vindt u zowel het energielabel van een 
klein elektrisch toestel als het systeemlabel van een volledige 
warmtepompinstallatie.

› Ontdek nog veel meer
De service-app voor de DHE doorstromers, rekenbladen, de 
schemazoeker, EPB-stavingsdocumenten, lastenboekbeschrij- 
vingen, alles ligt binnen uw handbereik op onze website.



STIEBEL ELTRON bvba | ’t Hofveld 6-D1 

1702 Groot-Bijgaarden | Tel. +32 2 423 22 22

info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be
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