
Waar woonplezier 
en energie-efficiëntie 
elkaar spontaan vinden

Riverview, exclusief appartementen-
complex in Nieuwpoort

Met Riverview realiseert projectontwikkelaar Immobel een exclusief woonproject 

in één der meest attractieve kustgemeenten van het land. Het complex omvat 

101 appartementen, gesitueerd op een unieke locatie-aan-het-water, vlakbij het 

kanaal Veurne-Nieuwpoort, en op wandelafstand van het bruisende centrum van 

Nieuwpoort-Bad. Riverview werd uitgetekend en ontwikkeld in lijn met alle eisen en 

verwachtingen waaraan een eigentijdse leefomgeving moet beantwoorden.  

Met inbegrip van een energie-efficiënt verwarmingssysteem dat borg staat voor een 

duurzaam én betaalbaar dagelijks comfort.

Condensatie 
gaswandketel

Referenties

Riverview woonproject met 101 appartementen, duplexen en penthouses

Planning verwarmingssysteem

Christophe Vercauteren,  
Junkers Business Developer Residential Projects

IMMOBEL, 1000 Brussel

Uitvoering Decat, 8600 Diksmuide

Installatie
CerapurCompact  
combi-gaswandketels

CerapurAcu-Smart 
combi-gaswandketels

Kenmerk ZWB 28-1 ZWSB 30-4



De Junkers oplossing

Om de bewoners van het kleinste tot het ruimste 

appartement te verzekeren van een optimaal 

verwarmingscomfort installeerden de specialisten 

van Decat twee slimme gaswandketelsystemen uit de 

Junkers Cerapur serie. Voor de kleinere appartementen 

met 1 slaap- en badkamer werd gekozen voor het hoge 

rendement, het brede modulatiebereik (van 3,8 tot 

24 kW) en de supercompacte uitvoering van de 28 kW 

CerapurCompact premixbrander. De appartementen 

met meerdere slaap- en badkamers zijn uitgerust met 

een CerapurAcu-Smart condensatie gaswandketel met 

ingebouwde boiler van 48 l.  

Een intelligente all-in one oplossing die de bewoners het 

hele jaar door van een modulerende verwarming voorziet 

tegen een minimale verbruikskost. Een online aanstuurbare 

service en onderhoud maken het comfortplaatje compleet 

en dragen bij tot een woonbeleving waar vandaag en 

morgen elkaar perfect hebben gevonden.  

Het resultaat

�	Snelle en makkelijke montage via de gekende 

aansluitingstechniek      

�	Vlotte bediening via overzichtelijke, multifunctionele 

display                                  

�	Digitale diagnosecode en controle van de installatie

�	Alles in dienst van een optimale klanttevredenheid

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

�	Moderne supercompacte vormgeving en 

stille werking (CerapurCompact = extra 

compact)

�	Corrosiebestendige warmtewisselaar in 

aluminium-silicium met inox ommanteling 

�	Energiebesparende modulerende 

hoogrendement circulatiepomp 

�	154 liter warm water aan 40°C 

beschikbaar binnen de eerste 10 minuten  

(CerapurAcu-Smart)

�	Ingebouwde boiler van 48 liter 

(CerapurAcu-Smart)

�	Breed modulatiebereik: 3,8 tot 24 kW

Voordelen in één oogopslag

CerapurCompact & CerapurAcu-Smart


