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Dampkappen 

Cata S box  

 

 

 



 Het beste is maar goed genoeg   2/7 

Uw energiedokter 
Oudenaardseweg 123 B 9790 Wortegem-Petegem Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 

email : golantec@gmail.com http://www.golantec.be 
20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke p rojecten. 

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1 , G2, G3, stookolietankcontrole, 
energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, o ntkalking, domotica, meet- en regeltechniek,  zonne boilers, zonnepanelen, isolatie, 

boilers, EPC  ……… 
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Cata TF 2003 

 

 



 Het beste is maar goed genoeg   3/7 

Uw energiedokter 
Oudenaardseweg 123 B 9790 Wortegem-Petegem Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 

email : golantec@gmail.com http://www.golantec.be 
20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke p rojecten. 

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1 , G2, G3, stookolietankcontrole, 
energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, o ntkalking, domotica, meet- en regeltechniek,  zonne boilers, zonnepanelen, isolatie, 

boilers, EPC  ……… 
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Cata TF 

 



 Het beste is maar goed genoeg   4/7 

Uw energiedokter 
Oudenaardseweg 123 B 9790 Wortegem-Petegem Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 

email : golantec@gmail.com http://www.golantec.be 
20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke p rojecten. 

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1 , G2, G3, stookolietankcontrole, 
energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, o ntkalking, domotica, meet- en regeltechniek,  zonne boilers, zonnepanelen, isolatie, 

boilers, EPC  ……… 
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Cata F 

 

 



 Het beste is maar goed genoeg   5/7 

Uw energiedokter 
Oudenaardseweg 123 B 9790 Wortegem-Petegem Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 

email : golantec@gmail.com http://www.golantec.be 
20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke p rojecten. 

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1 , G2, G3, stookolietankcontrole, 
energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, o ntkalking, domotica, meet- en regeltechniek,  zonne boilers, zonnepanelen, isolatie, 

boilers, EPC  ……… 
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Cata G45 

 

 



 Het beste is maar goed genoeg   6/7 

Uw energiedokter 
Oudenaardseweg 123 B 9790 Wortegem-Petegem Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 

email : golantec@gmail.com http://www.golantec.be 
20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke p rojecten. 

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1 , G2, G3, stookolietankcontrole, 
energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, o ntkalking, domotica, meet- en regeltechniek,  zonne boilers, zonnepanelen, isolatie, 

boilers, EPC  ……… 
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Cata F 
 

 

 



 Het beste is maar goed genoeg   7/7 

Uw energiedokter 
Oudenaardseweg 123 B 9790 Wortegem-Petegem Tel: 055 310242 Fax: 055 310242 

email : golantec@gmail.com http://www.golantec.be 
20 jaar ervaring in industriële en huishoudelijke p rojecten. 

Alles voor energie: Elektriciteit, gas, stookolie, zonneenergie, CV, stookoliebranders, gasbranders G1 , G2, G3, stookolietankcontrole, 
energieaudit <100 kW, sanitair, waterverzachters, o ntkalking, domotica, meet- en regeltechniek,  zonne boilers, zonnepanelen, isolatie, 

boilers, EPC  ……… 
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Cata GT Plus 

 

 
 
 


