As novas
caldeiras Naema
A resposta da Atlantic às suas
necessidades em condensação

Controle a sua caldeira,
esteja onde estiver
Sistema de gestão
remota Netatmo
Netatmo permite controlar
o conforto do seu lar
desde qualquer lado,
através do seu smartphone
ou tablet.
Graças à sua programação,
com base nos hábitos e
estilo de vida do usuário,
irá obter um aquecimento
mais eﬁciente.

· Visualização do consumo
· Percentagem de poupança
energética
· Programação horária de acordo
com as necessidades do utilizador
· Fácil instalação
· Autoadaptativa
· Autocare
· Aplicação gratuita, disponivel para
Android, iOS e WindowsPhone
· Gestão multizona
· Desenhado por Philippe Starck,
com 5 cores alteráveis

As novas caldeiras de
condensação a gás da
Atlantic foram concebidas
com materiais de elevada
qualidade e de acordo
com os mais elevados
padrões de fabrico para
se poderem garantir as
melhores prestações
do mercado.

Descubra a
caldeira do
seu futuro
NOVA NAEMA,
desenhada
para durar muito,
muito tempo.

As caldeiras Atlantic
foram desenhadas a
pensar na comodidade
do instalador e do usuário.
· Fáceis de instalar
· Fáceis de manter
· Fáceis de usar
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Naema Micro

Naema Duo

Naema Solo

A Naema Micro incorpora
a tecnologia Atlantic Hydro
Control de microacumulação. E graças ao sistema
rotaﬁx e à sua cuidada
arquitectura interior é tão
fácil e rápida de instalar
como de manter.

Graças ao seu depósito integrado de 46 litros, Naema
Duo é a resposta ideal para
grandes consumos de AQS.

Naema Solo é a solução
perfeita para aquelas
instalações que necessitam
de uma caldeira 100%
dedicada ao aquecimento.

COM CONTRATO DE
MANUTENÇÃO ATLANTIC

· Corpo de aquecimento monobloco
em Inox
· Permutador de placas para AQS
em Inox
· Modulação 1:7, tecnologia Evoline
· Silenciosa e compacta
· Rotaﬁx: 100% acessivel frontalmente
· Espaço interior para manipulação
· Com classiﬁcação NOx6, antecipando a ErP2018

Graças ao sistema Rotaﬁx,
o painel electronico roda
180º. Assim, a instalação
e a manutenção da Naema
pode ser realizada de
forma rápida e simples.

Naema Duo incorpora um
vaso de expansão adicional
especiﬁco para AQS que a
converte numa das caldeiras
mais ﬁáveis e duradouras
do mercado.
· Corpo de aquecimento monobloco
em Inox
· Depósito e Permutador em Inox
· Acumulação interna de 46 L
· Silenciosa
· Rotaﬁx: 100% acessivel frontalmente
· Espaço interior para manipulação
· Com classiﬁcação NOx6, antecipando a ErP2018

Além do mais é compatível
com qualquer interacumulador Atlantic.
COM CONTRATO DE
MANUTENÇÃO ATLANTIC

O permutador Hidro
Serenity da Naema Duo
garante um caudal
continuo de até
20L/min de AQS.
Aconteça o que
acontecer.

COM CONTRATO DE
MANUTENÇÃO ATLANTIC

· Máxima ﬁabilidade dos seus
componentes
· Corpo de aquecimento monobloco
em Inox
· Silenciosa e compacta
· Rotaﬁx: 100% acessivel frontalmente
· Espaço interior para manipulação
· Com classiﬁcação NOx6, antecipando a ErP2018
Silenciosa e eﬁciente,
Naema Solo é a solução
ideal para instalações
que requerem um
sistema de aquecimento
independente.

