
Nu 
inbouwen!

Goed voorbereid de winter in!
Met mijn Webasto standkachel.
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Instappen, je op je gemak voelen en  

wegrijden – zo mooi kan de winter zijn,  

voor alle automobilisten. Met een  

standkachel van Webasto.

We hebben heel goed geluisterd naar wat onze klanten willen, met als resultaat 

een op maat gemaakt aanbod voor elke automobilist. Van het niet te evenaren 

voordelige instappakket van de Webasto Individual Quick voor het sneller  

verwarmen van het interieur, tot en met onze premiumoplossing Webasto  

Individual Select voor optimale keuze bij de verdeling van de warmte.

IJsvrije ruiten en een warm  
interieur voor iedereen!

”Ik geef altijd het beste van  

mezelf. Dat verwacht ik ook  

van mijn standkachel.“

”De rust in het gezin is terug!  

Sinds we een standkachel hebben, 

kunnen we ’s morgens veel  

relaxter ontbijten!“

„Tot gisteren heb ik nog iedere  

morgen het ijs van de ruiten  

gekrabd. Dat kan ik me nu al  

niet meer voorstellen.“

”Ik heb een standkachel  

nodig die net als ik werkt:  

snel, stipt, betrouwbaar.“

”Ik ben altijd online.  

Dan moet mijn standkachel  

dat ook zijn.“

”Bij mij gaat er niets boven  

veiligheid. Ik wil vanaf de  

start rondom vrij zicht.“

”Ik delegeer graag. In de winter 

het liefst het ijsvrij maken van 

mijn autoruiten.“

NIEUW
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Zo maakt je van iedere auto een 
auto waarin je je prettig voelt.

Voor ieder type: standkachels op maat.

IJsvrije ruiten en aangenaam warme interieurtemperaturen zijn niet meer 

afhankelijk van de grootte van de auto. Webasto biedt voor iedere type auto 

een top-oplossing. Van extreem efficiënt tot extreem krachtig. Dat betekent 

dat u precies dat comfort krijgt dat u graag wilt. In welk voertuig u ook rijdt.

Webasto verwarmt ook de hele grote jongens!

De krachtigste standkachel in zijn klasse, de Webasto Thermo

Top Evo 5+, biedt dankzij een reeks innovaties een bijzonder snelle en 

efficiënte verwarming, ook van ruime interieurs.

Goed nieuws voor dieselrijders.

Bij veel dieselauto‘s is een zogenaamde hulpverwarmer ingebouwd. Met 

een upgrade kit van Webasto kan deze voordelig worden opgewaardeerd 

tot een volwaardige standkachel! Een complete lijst van voertuigen met 

hulpverwarmers om te upgraden vindt u op de Webasto website.

De lezers van „auto motor und sport“ 
hebben Webasto al voor de 9e keer achter 
elkaar verkozen tot het beste merk in de 
categorie standkachels.

Voor de 3e keer winnaar van de enquête 
onder de lezers van AutoBild „De beste 
merken in alle klassen!“ 04/ 2014

De lezers van de AutoZeitung zijn het 
erover eens: Webasto is hèt topmerk voor 
standkachels!

Webasto: Kwaliteit en prestatie, die regelmatig in de prijzen vallen!

Nieuw: voor nog meer comfort en minder verbruik 

hebben alle Thermo Top Evo 4 en 5 toestellen nu 

Intelligent Heat Control. Meer info op pag. 17.

Vergelijkende tests van TÜV Süd tonen 
het aan: bij het brandstofverbruik en 
het stroomverbruik is de oplossing van 
Webasto de concurrentie veruit de baas.
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Instappakket

Zo wordt instappen leuk: 
aangename warmte nu bijzonder 
voordelig.

Ideaal voor kleine auto’s:

maximaal comfort in de kleinste ruimte.

Voor het doorslaggevende stuk veiligheid dat een standkachel biedt mag geen 

auto te klein zijn. Speciaal voor nieuwe types voertuigen en die met een 

beperkte installatieruimte heeft Webasto de Thermo Top Evo standkachels 

ontwikkeld. Die zijn er op maat voor ieder voertuig. Met optimaal vermogen 

voor ieder formaat auto. En tegen een aantrekkelijke prijs-prestatieverhouding. 

Een Webasto standkachel hebt u al vanaf € 956,–*. De Thermo Top Evo past 

in bijna iedere kleine auto en is gegarandeerd een waardevolle investering. 

Met een plus aan veiligheid. En een plus aan comfort.
Instappakket wil zeggen:

Klein in prijs, compact in formaat, groot in vermogen. 

‚s Morgens vroeg in een ontdooide, voorverwarmde auto stappen, al voor een 

laag budget genieten van een groot comfort en vooral: veel veiliger onderweg 

zijn. Dat zit er allemaal in het instappakket van Webasto.

Altijd inclusief: 15 minuten meer veiligheid.

Bevroren ruiten zijn een niet te onderschatten veiligheidsrisico. Statistieken 

tonen het aan: In de winter gebeuren de meeste ongevallen in de eerste 

15 minuten na vertrek. Dat komt door een beperkt gezichtsveld en een trager 

reactievermogen bij lage temperaturen. Een standkachel van Webasto 

voorkomt dat allebei.
*   Consumentenprijs incl. BTW, excl. installatiekosten. Installatiekosten afhankelijk van autotype. 

Een volledige prijsopgave kunt u opvragen bij uw Webasto dealer.

Instappakket

Het complete aanbod voor kleine 
auto‘s vanaf € 956,–*

Thermo Top Evo 4 incl. standaard 

bediening, excl. installatie.
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    Webasto Individual Quick

Bijzonder snelle warmte in  
het interieur.

Zo worden wensen van  
klanten verwarmingsoplossingen 
op maat.

Voor een plus aan individualiteit: de extra kits van Webasto.
�� Webasto Individual Quick biedt u een bijzonder snelle warmte  

in het interieur van uw voertuig.
�� Webasto Individual Select laat de keuze aan u: Beslis zelf,  

waar en wanneer u warmte wilt en hoeveel.

Nieuw

Al met uw instappakket krijgt u een hoogwaardige en volledig werkende 

standkachel van Webasto. Het kan altijd nog een beetje individueler en  

specialer voor u. Daarom maken we onze standkachels compleet met extra 

kits, die van een goede oplossing een nog betere maken. Zodat uw  

standkachel tot in de kleinste details voldoet aan uw wensen.

Ondanks ijs en sneeuw precies op tijd wegrijden, ook zonder garage aangenaam 

verwarmd op weg gaan – daarvoor zorgt de extra kit Webasto Individual Quick 

allemaal. Dat is vooral erg interessant voor korte ritten, doordat de accu wordt 

gespaard. Maar ook voor wie ineens weg wil is het een echte plus aan comfort. 

Want Webasto Individual Quick verwarmt het interieur tot 50 % sneller.

Geen motorverwarming, het hele verwarmingsvermogen  

geconcentreerd op het interieur.

De motor en het interieur opwarmen, dat kan wel even duren. Met een normale 

standkachel als regel 30 minuten. Webasto Individual Quick maakt het mogelijk 

om ook alleen het interieur te verwarmen. Dus zonder dat de koelvloeistof van 

de motor wordt verwarmd.
�� Snel opwarmen van het interieur
�� Supersnel ijsvrije ruiten
�� Veilig rijden al vanaf de start, dankzij ruiten die in de kortste tijd ijsvrij zijn.
�� Sparen van de accu
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Warm interieur of warm interieur 

èn voorverwarmde motor – de 

keuze is aan u. 

Bij Webasto Individual Select – bediend 

met de app – kunt u zelf beslissen 

waar het in uw auto warm moet 

worden en hoe snel u met ijsvrije ruiten 

wilt starten. Korte of lange ritten,  

dat maakt nu niet meer uit. En betrouwbaar starten is ook in koude landen 

gegarandeerd. Flexibeler kun je niet rijden!

Keuzemogelijkheid voor warmte op maat:
�� Interieurvoorverwarming
�� Gelijktijdige interieur- en motor-voorverwarming
�� Interieur-voorverwarming en tijdvertraagde motor-voorverwarming

Interieur- en motor-voorverwarming

Webasto Individual Select:

U hebt de regie in handen bij het 

verwarmen. 

U wilt bij iedere autorit zelf beslissen 

hoe u uw standkachel gebruikt? Op 

zakenreis moet het snel gaan, en bij 

uitstapjes op zondag met uw familie 

neemt u voor uzelf en uw standkachel 

de tijd? U wilt maximaal comfort? Met Webasto Individual Select in combinatie 

met de Webasto ThermoCall en de app heeft u ons premium-aanbod en  

maximale keuzevrijheid bij het verwarmen.

    Webasto Individual Select

Zo komt u flexibel door de  
winter: zelf kiezen bij het  
verwarmen.

Waar u ook bent:  

Onze app zorgt ervoor dat u  

de verschillende instellingen  

gebruiksvriendelijk kunt regelen.

Nieuw 

Voorverwarmen interieur
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U bent volledig onafhankelijk met de nieuwe Webasto ThermoCall app. 

Via uw mobiele telefoon naar een warme auto. Beter kan niet. Met de nieuwe 

app en veel innovatieve functies kunt u uw standkachel altijd en overal heel 

gericht regelen. Wat u nodig hebt is alleen een smartphone en het besturings-

apparaat ThermoCall, dat met de standkachel in de auto wordt ingebouwd. 

De app met de nieuwe functies vindt u in de Apple App Store, in de Amazon 

App Shop en in de Google Play Store.

Het is gewoon leuk om een Webasto standkachel 

te bedienen. Dat ligt aan de innovatieve bedienings-

elementen. Ze zijn heel eenvoudig te gebruiken, 

volgens de laatste techniek en ook visueel hightech. 

Zo hebt u onderweg uw aangename klimaat zelf in 

de hand.

Op AAN drukken, 
standkachel aan: 
Zo gemakkelijk 
kan het zijn.

Nieuw: De Webasto MultiControl 

Onze MultiControl geeft de toon aan in 

design en gebruiksvriendelijkheid.
�� Modern design
�� Snel en intuïtief te bedienen
�� Eenvoudig in te bouwen – zonder boren
�� Met snelstarttoets: verwarmt – met één 

druk op de knop
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TELESTART FUNK-
REICHWEITE GEPRÜFT

TÜV AUSTRIA AUTOMOTIVE GMBH

De Telestart T91 heeft een on / off functie met 

terugkoppeling in combinatie met een aantrekkelijk 

en compact design.

De Telestart T100 HTM biedt naast het opvragen van 

de temperatuur en on / off functie met terugkoppeling 

ook de mogelijkheid om de gewenste vertrektijd in te 

stellen. De intelligente afstandsbediening berekent de 

benodigde verwarmingstijd op basis van de actuele 

binnentemperatuur.

Met afstand het beste bereik: Webasto afstandsbedieningen. 

Bij tests van de TÜV Oostenrijk scoorden de Webasto Telestarts 50 % meer 

bereik dan vergelijkbare concurrerende producten.

Webasto heeft voor standkachels de afstandsbedieningen 

met het grootste bereik – met afstand. Dat blijkt uit de 

test van de TÜV Oostenrijk met concurrerende producten 

in open terrein.

De TÜV vindt altijd wat, 
de afstandsbedieningen van 
Webasto vindt zij beter.
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Zo eenvoudig werkt uw 
Webasto standkachel.

Alle Webasto standkachels werken volgens hetzelfde 

betrouwbare principe. Eenvoudig, effectief en veilig.

�� Inschakelen van de standkachel 1  via een van onze bedieningselementen. 

Ook via app!  
�� De standkachel schakelt naar de startmodus: Uit de tank 2  wordt brandstof 

naar de standkachel getransporteerd.
�� De ventilator van de standkachel zuigt verse lucht aan 3 .
�� Het brandstof-lucht-mengsel wordt door een gloeistift ontstoken – 

de verbrandingskamer wordt warm.
�� De circulatiepomp 4  pompt koelvloeistof door een gesloten circuit – door de 

standkachel, naar de warmtewisselaar van de voertuigverwarming 5 , door 

naar de motor van het voertuig en weer terug naar de standkachel.

De Webasto noviteit van het seizoen: traploze regeling van 

het verwarmingsvermogen met Intelligent Heat Control.
�� Stelt altijd automatisch maar net zo veel verwarmingsvermogen 

ter beschikking als echt nodig is
�� Vermindert het brandstofverbruik, spaart accu en milieu.
�� Vergroot het verwamingscomfort
�� Standaard bij alle Webasto Thermo Top 4 en Thermo Top 5 

verwarmingstoestellen

1

4

5 6

2

3

�� In de standkachel wordt de koelvloeistof verwarmd.
�� In de warmtewisselaar van de voertuigverwarming wordt de warmte 

afgegeven en via de aanjager 6  het interieur ingeblazen.
�� De koelvloeistof wordt verder naar de automotor getransporteerd en 

verwarmt deze eveneens.
�� Terug in de standkachel begint het proces opnieuw.
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Comfortabel verwarmen voor  
ieder type. En altijd voor een  
redelijke prijs.

Neem voor de inbouwkosten voor uw auto direct contact  

op met uw Webasto dealer.

Wist u dat al? De standkachel is dubbel de moeite waard.

Met de ventilatiefunctie zorgt een Webasto standkachel ook in  

de zomer voor aangename temperaturen!

Technische informatie en prijzen standkachels:

Informatie en prijzen extra kits:

Webasto Individual Quick 2)

Voor korte ritten en geconcentreerd 

op de interieurvoorverwarming

50 % sneller verwarmen

van het interieur,

geen motorvoorverwarming

Prijs (€) 89,–

Webasto Individual Select 2) 3) 

Voor wie graag zelf beslist en  

voor maximale flexibiliteit bij de 

warmteverdeling

Individuele instellingen via de app voor het 

voorverwarmen van interieur en motor

Prijs (euro) 198,–  

Type verwarming Thermo Top Evo 4 1) Thermo Top Evo 5 1) Thermo Top Evo 5+

Verwarmingsvermogen (kW)  

vollast / deellast
4  / 2,5 5 / 2,6 5 / 2,6

Brandstofverbruik (l) bij een 

verwarmingsfase van 20 min. in vollast
ca. 0,17 ca. 0,21 ca. 0,21

Opgenomen vermogen (W)  

vollast / deellast
35 / 26 46 / 26 46 / 26

Prijzen (€)  875,– 1159,– 1259,–

Bedieningselement Timer Telestart ThermoCall

MultiControl T91 T100 HTM TC3 App

Prijs (€) 85,– 349,- 435,– 409,– 9,99

Prijzen bedieningselementen:

1)  Met Intelligent Heat Control.

2)  Niet in combinatie met Thermo Top Evo 5+.  3)  Alleen in combinatie met ThermoCall en app.



Info.nl@webasto.com
www.webasto.nl 

www.webasto.be

Webasto Thermo & Comfort Benelux BV 
Constructieweg 47, 8263 BC KAMPEN
Postbus 41, 8260 AA  KAMPEN
Nederland

Zo eenvoudig komt
u aan uw standkachel!

Ga meteen naar www.webasto.nl!

Daar vindt u de Webasto dealer bij u in de buurt. Vertel hem wat u wilt,  

en vraag een offerte op maat aan. Overtuig u van de attractieve  

prijs-prestatieverhouding.

Zorg ervoor dat u een goed aanbod krijgt!

Bij Webasto krijgt u de kwaliteit van de marktleider. En dat ook nog eens  

bijzonder voordelig. Bijvoorbeeld ons compleet aanbod voor kleine auto‘s.  

Of onze extra oplossingen voor dieselauto‘s: Veel hiervan zijn al af fabriek 

voorzien van een hulpverwarmer. Met een upgradekit van Webasto wordt  

die op een voordelige manier omgebouwd tot een volwaardige standkachel.

Maak een montageafspraak en beleef in uw eigen auto het complete  

comfort van een Webasto standkachel.
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De Webasto Groep staat al meer dan 75 jaar voor hoge  

technologische normen – zowel bij de bouw van nieuwe  

producten als bij het aanbrengen van latere verbeteringen.  

Als een van de 100 grootste toeleveranciers in de automobiel- 

industrie wereldwijd ontwikkelen en produceren we dak-,  

cabriodak- en verwarmings-, koel- en ventilatiesystemen.  

Onze producten zorgen voor een beter rijgevoel, meer comfort, 

veiligheid of meer efficiëntie bij personenauto‘s, bedrijfswagens  

en speciale voertuigen, campers en boten. Een goed ontwikkeld 

productie- en dealernetwerk waarborgt wereldwijd kwalitatief 

hoogwaardige producten, montage- en servicewerkzaamheden.

Webasto wenst u een prettige reis!


