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   Een Spaargeiser 
      bespaart níet op comfort

Nefit heeft een uitgebreid assortiment zuinige, comfortabele en veilige 

Spaargeisers. Van de vertrouwde keukengeisers met Denkvlam tot de 

nieuwste generatie ventilatorgeisers, die veel weg hebben van kleine 

cv-ketels. En natuurlijk kunt u ook kiezen voor een slimme geiser met 

AquaStart: energiebesparing door waterkracht!

Geisers met Denkvlam

 U kunt nog steeds kiezen voor een vertrouwde geiser met de 

bekende Denkvlam die altijd aan uw veiligheid denkt. Er zijn vier 

typen keukengeisers (5 liter/min.) en een badgeiser (10 liter/min.). 

Bovendien zijn er twee speciale badgeisers (10 en 13 liter/min.) die u 

kunt gebruiken als in uw woning een gevelafvoer nodig is.

Badgeisers met AquaStart

 Deze populaire geisers hebben geen waakvlam, batter ijen of 

stopcontact nodig. Ze hebben een elektronische ontsteking die 

werkt op waterkracht. Voordelig én praktisch! U kunt kiezen uit dr ie 

badgeisers. Ze leveren 10, 13 of zelfs 16 liter warm water per minuut. 

Dé oplossing als u graag in bad gaat, maar niet overloopt van geduld.

Keukengeiser met Denkvlam

Badgeiser met AquaStart



Elektronisch geregelde ventilatorgeisers

 Net als cv-ketels hebben deze badgeisers (10 en 13 liter/min.) 

een gasblok en een elektronische regeling. Daardoor zijn ze extra 

degelijk en bieden ze nog meer comfort. De warmteproductie wordt 

perfect aangepast aan de warmwatervraag op verschillende tappunten. 

Ventilatorgeisers zijn verbonden met de buitenlucht en hebben dus 

geen invloed op de lucht in huis. 

Standaard met Veiligheidsknop

 Alle Nefit-geisers zijn uitgerust met een Veiligheidsknop. Daarmee 

kunt u bijvoorbeeld het water voor de badkamer op een voor kinderen 

veilige temperatuur instellen. Bij de ventilatorgeisers kan dat zelfs tot 

op de graad nauwkeurig. Elektronische ventilatorgeiser
 Ideaal voor plaatsing in een keuken-
kastje. De afgebeelde kranenset kunt u 
desgewenst apart bestellen.

Nieuw

             
Type* F1400 F1450 F1455 F1450BP F2555 F2555HE F3255HE F4055HE F2555G F3255G      F2500VE-N  F3300VE-N

Voor: Keuken/Douche/Bad K K K K DK DK BDK BDK DK BDK DK BDK

Gaskeur CW-klasse 1 1 1 1 2 2 3 4 2 3 2 3 
Max. l./min. rT = 25 5,0 5,0 5,0 5,0 10,0 10,0 13,0 16,0 10,0 13,0 10,0 13,0 
Max. l./min. rT = 50 2,4 2,4 2,4 2,0 5,0 5,0 6,5 8,0 5,0 6,5 5,5 7,0 
Min. l./min. rT = 50 2,4 2,4 2,4 2,0 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5 2,8 3,2 

Modulerend Hand/Automatisch H H H H A A A A A A A A
             
Schoorsteen/Gevel/Ventilator geen S S S S S S S G G V V 
Ontsteking gas**/elektronisch waakvlam waakvlam waakvlam waakvlam waakvlam AquaStart AquaStart AquaStart waakvlam waakvlam 230 V 230 V 
Kranen*** ja ja accessoire ja accessoire accessoire accessoire accessoire accessoire accessoire accessoire accessoire 

Gassoort aard aard aard but.prop. aard aard aard aard aard aard aard aard 
Ombouw naar b/p mogelijk nee ja ja n.v.t. ja ja ja ja ja ja ja ja 
            
Vermogen in kW 4,7 - 9,4 4,7 - 9,4 4,7 - 9,4 4,4 - 8,7 7,0 - 17,5 7,0 - 17,5 7,0 - 22,6 7,0 - 27,1 7,0 - 17,5 7,0 - 21,4 7,0 - 17,4 7,0 - 22,6 

Max. waterdruk in bar 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 
Min. w.druk in bar bij min.flow 0,18 0,18 0,18 0,18 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,3 0,3 
Min. w.druk in bar bij max.flow 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 1 1,3 0,6 1 0,6 1 

Hoogte in mm 438 610 610 610 680 680 755 755 755 755 670 700 
Breedte in mm 270 270 270 270 360 360 400 460 400 400 340 390 
Diepte in mm 230 230 230 230 220 220 220 220 220 220 220 220

*    Alle VE-typen zijn voorzien van een aan/uit-schakelaar en van gemakkelijk aan te sluiten flexibele leidingen.
  
**  Alle geisers met waakvlam hebben een piëzo-ontsteking, dus lucifers zijn niet nodig.
  
*** Geisers met kranen kunnen worden voorzien van een draaibare uitloop (zie foto keukengeiser) van 15, 25 of 35 cm lang.

Let op: op de VE-typen staat de merknaam Nefit. Op de andere typen staat Fasto óf Nefit.



Nefit werkt voortdurend aan verbeter ingen aan haar producten. Wijzigingen in de technische gegevens zijn dus mogelijk.
Aan de inhoud van deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend. Jo
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Nefit B.V.,  Postbus 3, 7400 AA Deventer.
Consumenten Infolijn: 0570 - 67 85 00. Fax: 0570 - 67 85 86.

E-mail: consument@nefit.nl  Internet: www.nefit.nl
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Op zoek naar een vertrouwde Fasto-geiser? Die heeft u gevonden, want Fasto-

geisers heten in de toekomst Nefit. Nefit is al meer dan 25 jaar de meest verkochte HR-ketel 

van Nederland. De naam Nefit past dan ook goed bij de nieuwste generatie geisers. Die zijn 

uitgerust met een gasblok en een elektronische regeling, waardoor ze veel weg hebben van een 

kleine HR-ketel. Ook qua comfort!

De nieuwste geisers  
heten Nefit


