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Sfeervol wonen, dat begint bij Geerts. 

Een gezellige thuis daar gaan wij namelijk voor. Want jouw vurige 
droom zetten wij graag om in een warme realisatie. Daarbij 
adviseren wij je bij elke stap, van A tot Z op jouw maat. Ons team 
van experts staat voor je klaar om iedere vraag in verband met 
verwarming te beantwoorden. Een continue bijscholing zorgt er 
dan ook voor dat we specialist zijn in haarden, kachels en andere 
verwarmingssystemen. Bij Geerts ben je dus op de juiste plaats voor 
een totaalbeleving en dat ontdek je in deze brochure!

Onze jarenlange ervaring zorgt ervoor dat wij jou de beste merken 
op de markt kunnen aanbieden met hoogstaande afwerking. Deze 
exclusieve kwaliteit trekken wij ook graag door naar onze service. Als 
familiebedrijf vinden wij het belangrijk dat zowel onze medewerkers 
als klanten zich welkom voelen in onze familie. Wij betrekken je dan 
ook graag van ontwerp tot oplevering en zijn pas tevreden als jij dat 
ook bent. En blijft, want bij ons geniet je ook van snel onderhoud en 
herstellingen indien nodig.

JIJ bent de grootste drijfveer van Geerts. Ben je dus op zoek naar 
een inbouwhaard, speksteen- of pelletkachel, warmtepompen… Dan 
vind je in deze brochure alvast de eerste info. Voor meer inlichtingen 
ontvangen we je graag met een warm welkom in onze toonzaal. 
Maak een afspraak en kom langs met jouw visie, wat inspiratie en 
technische aspecten van je woning en dan matchen wij dat graag 
met professioneel advies en een offerte op maat. Tot snel!

Tinny, Stefanie & Kim



Genieten 
    van heerlijke 
warmte



Verkennend gesprek
Hoe weet je wat er het best past bij jouw smaak, maar ook bij je huis? 
Voor het eerste luisteren wij graag naar jou, met het tweede helpen wij 
tijdens onze eerste ontmoeting. Zoveel te meer informatie je ons al op 
voorhand kan bezorgen, zoveel te sneller we jou de oplossing van je 
dromen kunnen voorstellen. 

Gratis 3D-simulatie
Met de afmetingen van de ruimte waarin de haard of kachel geplaatst 
zal worden, kunnen wij je al een heel duidelijk beeld geven. We tonen 
je in 3D een presentatie van de kamer met jouw nieuwe sfeervolle 
verwarmer. 

Energieanalyse en biomassa onderzoek
Of het nu als hoofd-, bij-, of sfeerverwarming is, wij bekijken samen met 
jou wat de mogelijkheden zijn. We matchen hierbij het esthetische aan 
het functionele. Bij haarden en kachels op hout, krijg je van ons ook een 
uitgebreid biomassa onderzoek. Dit om de nodige capaciteit, kosten en 
besparingen, stooktijd, enz. te bepalen. 

Offerte
Als jij 100% tevreden bent, stellen wij een offerte op maat op. Een 
akkoord? Dan krijg je van ons ook alle documentatie mee om alvast te 
starten.

Plan in detail
Wanneer je aan het (ver)bouwen bent, is het belangrijk dat iedereen op 
de hoogte is van onze toekomstige plannen. Daarom stippelen wij voor 
jou een ontwerp in detail uit met alle uitvoeringswerken.

Installatie
De laatste stap is natuurlijk de installatie van de haard of kachel zelf. Ook 
hierbij waarborgen we de beste kwaliteit. Bovendien zijn wij een erkend 
Cerga-installateur. Daarna is het enkel nog genieten van sfeervolle 
momenten!

H A A R D E N  E N  K A C H E L S

haarden
kachels
speksteenkachels

Onze kachels verdienen een bijzondere plek bij jouw 
thuis. Ze zorgen voor een gezond binnenklimaat en ze 
gaan gepaard met de sfeer en gezelligheid die ook een 
echt haardvuur biedt. Energiezuinige kachels op hout 

of gas, speksteenkachels, pelletkachels, massakachels 
of tegelkachels, ons aanbod is zeer divers. Ook de 

keuze van haarden op gas, hout of elektriciteit is heel 
uitgebreid. Wij hebben voor iedere smaak en elk budget 

een oplossing in huis.

Verkennend gesprek

Gratis 3D-simulatie Energieanalyse en biomassa onderzoek

Offerte

Plan in detail

Installatie

Je wil een kachel of 
haard plaatsen, 
hoe pak je dat aan?
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Je geniet van 
de heerlijke 

warmte!
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3D-simulatie resultaat

Volg 
of bedien 

via de app op je 
smartphone 

of  tablet



Duurzame 
    warmtetechnieken
zijn de toekomst



V E R W A R M I N G S S Y S T E M E N  &  K O E L E N

cv-kachels
cv-haarden
cv-ketels
warmtepompen
pelletketels
buffervaten

Bij ons kan je terecht om je hele huis te verwarmen door 
een optimalisatie van hedendaagse warmtetechnieken. 

Met een combinatie van traditionele en duurzame 
verwarmende systemen voldoe je aan de nieuwste 
bouwnormen wat betreft eigen energievoorziening.

Verkennend gesprek
Het centrale gedeelte van al deze installaties is het buffervat waarvan 
de grootte wordt bepaald afhankelijk van jouw behoeften en 
beschikbare ruimte. Dit wordt gekoppeld aan je CV-kachel of haard wat 
uiteindelijk zorgt voor gratis warm water. We bekijken dan ook graag de 
mogelijkheden samen met jou tijdens een eerste gesprek. Als je al een 
EPB-plan of EPC gekregen hebt, breng deze dan zeker mee. Dit zorgt voor 
een optimale begeleiding in het maken van de juiste keuze.

Energieanalyse en biomassa onderzoek
Om ervoor te zorgen dat er aan jouw warme wensen wordt voldaan, 
werken wij een energieanalyse uit. Bij bepaalde systemen is een 
uitgebreid biomassa onderzoek ook een meerwaarde. Dit om de nodige 
capaciteit, kosten en besparingen, stooktijd, enz. te bepalen. 

Off erte
Na een uitgebreide ontmoeting stellen wij graag een offerte voor je op. 
Zo heb je meteen een idee van het nodige budget. Een akkoord? Dan krijg 
je van ons ook alle documentatie mee om alvast te starten.

Plan in detail
Een voor-, boven- en zijaanzicht van de uitvoeringswerken in detail? Daar 
zorgen wij voor! Zo kan je al meteen aan de slag gaan en weet iedereen 
precies waar wat moet komen.

Gedetailleerd schema systeem
Hoe zit dat nu allemaal juist in elkaar? Wij bezorgen je ook een 
gedetailleerd schema van het systeem zelf met de nodige details. 

Installatie
De installatie van zo’n systeem vraagt natuurlijk de nodige expertise. Wij 
zijn dan ook trots te melden dat we zowel erkend Cerga-installateur zijn 
als over het RESCERT-kwaliteitslabel beschikken. Kwaliteit dragen wij dan 
ook hoog in het vaandel.

Je wil een duurzaam 
verwarmings/koelsysteem

Je geniet energie- en 
milieubewust van 

een aangenaam 
warmtecomfort
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Verkennend gesprek

Energieanalyse en
biomassa onderzoek

Off erte
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Gedetailleerd schema systeem
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Maak van 
    je huis
 een thuis



I N T E R I E U R I N R I C H T I N G

totaalprojecten
dressings
badkamers
buitenkeukens

Wij zorgen niet alleen voor een verwarmingstoestel, 
maar ook voor de volledige samenhang van het 

geheel: natuursteen, tv-meubel, kasten, vloer… In 
het atelier bieden we onbegrensde mogelijkheden op 
gebied van maatwerk. Van A tot Z, bij ons zit je op de 

juiste plaats.

Verkennend gesprek
Wij denken met je mee. Heb je een idee van wat je wil? Dan helpen wij je 
met de planning en uitvoering ervan. Jij zorgt voor de inspiratie, wij voor 
de technische kant.

Gratis 3D-simulatie
Natuurlijk zegt een beeld meer dan woorden en dat hebben wij ook 
begrepen. Aan de hand van de afmetingen van jouw ruimte, kunnen wij 
dan ook een 3D-simulatie maken van wat we samen besproken hebben.

Offerte
Hebben we je overtuigd? Dan stellen we graag een offerte op maat op. 
Daarna krijg je van ons ook alle documentatie mee om alvast te starten.

Plan in detail
Waar de leidingen moeten komen of bijvoorbeeld de elektriciteit… 
Allemaal cruciale zaken die we voor jou uittekenen op plan. 

Installatie
Dan is het eindelijk zover! De plaatsing van het maatwerk gebeurt door 
ons professioneel team van specialisten.

Verkennend gesprek

Gratis 3D-simulatie

Offerte

Plan in detail

Installatie

Je bent op zoek naar 
een totaaloplossing

Je voelt je thuis
 in je huis!
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Gebruik 
    de zon
 als warmtebron



Z O N N E - E N E R G I E

zonnecollectoren 
zonneboilers

De zon schijnt gratis, het hele jaar door! Dat zijn 
enorme hoeveelheden schone energie: onuitputtelijk, 

milieuvriendelijk en gratis. Met een onderhoudsarm 
zonnesysteem van ons investeer je dan ook in absolute 

zekerheid en in je onafhankelijkheid van fossiele 
energiebronnen.

Verkennend gesprek
Wil jij graag energie én geld besparen? Dan zit je met een zonnesysteem 
goed. Wij maken je wegwijs tijdens onze eerste ontmoeting. Om je nog 
beter te kunnen helpen, kan je ook je EPB-plan of EPC meebrengen als je 
dit voorhanden hebt.

Energieanalyse
We bekijken waar jij behoefte aan hebt en wat er mogelijk is. Zo geven 
wij inzicht in het energierendement over het hele jaar.

Off erte
Wanneer je met alle details akkoord bent, maken wij een totaalplaatje 
van de kostprijs op. Is dit ok voor jou? Dan krijg je van ons ook alle 
documentatie mee om alvast te starten.

Plan in detail
De technische details worden allemaal mooi uitgetekend op plan tot in 
de kleinste details. Zo weet iedereen precies waar alles moet komen.

Gedetailleerd schema systeem
Wat er juist waar gelinkt is, ontdek je op het schema van het systeem 
zelf.

Installatie en beheer subsidiedossier
Onze specialisten beschikken over de nodige competenties om voor 
een uitstekend eindresultaat te zorgen. Dat bewijst de RESCERT-
kwaliteitsgarantie die wij met trots dragen. Bovendien begeleiden we 
je met het beheer van je subsidiedossier om te zorgen voor een mooie 
extra bonus.

Verkennend gesprek

Energieanalyse

Off erte

Plan in detail

Gedetailleerd schema systeem

Installatie en beheer 
subsidiedossier

Je wil de warmte van 
de zon gebruiken!

Je geniet 
van ecologisch

 verwarmd water!
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Een gezond 
    woonklimaat begint
met ventilatie



V E N T I L A T I E

c-systeem
d-systeem
easyflow 
luchtverdeling

Een aangepast ventilatiesysteem verwijdert geproduceerde 
dampen uit de woning en voert verse lucht aan. Wij zorgen 

ervoor dat de verwarmingstoestellen de zuurstof van 
buitenaf nemen, zodat het ventilatiesysteem feilloos kan 

blijven werken. De aanvoer van de verse lucht gebeurt 
best in droge ruimten (woonkamer, slaapkamer…) en de 
afvoer via de natte ruimte (badkamer, toilet, wasplaats). 
De meest gebruikte ventilatiesystemen zijn systemen 

met warmteterugwinning, vraaggestuurde ventilatie en 
mechanische ventilatie.

Verkennend gesprek
Afhankelijk van het type gebouw en de wensen op het gebied van 
comfort en energieprestaties zijn verschillende oplossingen mogelijk. 
Wij bespreken de mogelijkheden samen met jou tijdens een verkennend 
gesprek. Breng zeker ook je EPB-plan of EPC mee als je ze ontvangen 
hebt. Dat zorgt voor een optimale begeleiding.

Offerte
Ben jij tevreden met die voorgestelde optie? Dan stellen wij een offerte 
op maart voor jou op. Als er hiervoor ook een akkoord is, dan krijg je van 
ons ook alle documentatie mee om alvast te starten.

Plan in detail
Waar er plaats moet voorzien worden voor bepaalde onderdelen van de 
installatie, wordt allemaal duidelijk op het plan in detail.

Installatie
Dan is het aan ons! Wij installeren het gekozen ventilatiesysteem met de 
grootste precisie.

Verkennend gesprek

Offerte

Plan in detail

Installatie
Ventilatie van je woning, 
hoe begin je eraan?

Je geniet  van 
optimale ventilatie 

in je woning.
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Heerlijk 
    relaxen
 in je eigen badkamer



B A D K A M E R  &  S A N I T A I R

badkamer
warmwater 
sanitair 

We genieten natuurlijk allemaal graag 
van lekker warm water. 

Of het nu om je douche, bad of 
zwembad gaat, wij zorgen ervoor!

Verkennend gesprek
Niets vervelender dan koud water… Het voorkomen is dan ook 
gemakkelijk. Wij zorgen voor gratis warm water dankzij een centraal 
buffervat. Dit is mogelijk doordat het systeem wordt gekoppeld aan je 
CV-kachel of haard. Kom langs voor een inleidend gesprek en vertel ons 
wat jij in gedachten hebt. 

Offerte
Als je helemaal overtuigd bent, maken wij de prijs op. Je gaat dan ook 
niet buiten zonder een offerte. Na akkoord krijg je van ons ook alle 
documentatie mee om alvast te starten.

Plan in detail
Bij het (ver)bouwen moet er natuurlijk rekening gehouden worden met 
deze werken. Daarom krijg je van ons een plan in detail mee.

Installatie
Warm water in aantocht! Onze experten installeren het systeem met de 
grootste zorg voor een mooi eindresultaat.

Verkennend gesprek

Offerte

Plan in detail

Installatie

Je neemt niet graag 
een koude douche?

Je geniet van een
verwarmde  douche!
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Life is 
    een outdoor
cooking party!



alfa houtovens
tuinhaarden
big green egg
barbecues 
kookaccessoires
buitenkeukens

Je kan bij ons ook terecht voor je outdoor-warmte; 
gaande van barbecues, houtovens en tuinhaarden. 

Bovendien kunnen wij ook een volledige buitenkeuken 
voorzien die zorgt voor een intensere beleving. Check 

geregeld onze website om te genieten van culinaire 
infosessies met kookdemo’s van topchefs op de Big 

Green Egg en Alfa Pizza.

Verkennend gesprek
Wij begeleiden je om de juiste keuze te maken gericht op jouw wensen. 

Gratis 3D-simulatie
Als je kiest voor een totaalmeubel, dan kunnen wij je hier een mooi 
beeld van geven via een 3D-simulatie.

Offerte
Natuurlijk krijg je van ons ook een prijs op maat die volledig aangepast is 
aan jouw behoeftes.

Installatie of afhaling
Onze specialisten komen uw tuin omtoveren met de installatie van een 
mooi totaalmeubel. Of kom je andere sfeermakers afhalen wanneer het 
jou past.

Verkennend gesprek

Gratis 3D-simulatie

Offerte

Installatie of afhaling

Je wil van je tuin een 
buitenbeleving maken?

Je relaxt, kookt 
en geniet buiten!

O U T D O O R
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             Een natuurlijk 
    haardvuur is een
              rustgevende sfeermaker



N A Z O R G O N L I N E  S H O P

onderhoud
herstellingen

barbecue
bbq accessoires
houtovens
doe-het-zelf
tuinhaarden

Onze service stopt niet na de installatie. Wij 
garanderen kwaliteitsvolle producten, maar staan 

ook voor je klaar wanneer een onderhoud gewenst is 
of er herstellingen moeten gebeuren.

Als je zelf al een idee hebt van wat je wil, kan 
je ook terecht in onze online shop. Je vindt 
hier ook accessoires of aanvullingen voor je 

professionele installatie.
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Geelseweg 54, Olen 2250
t. 014 85 02 63  e. info@geertshs.be  w. www.geertshs.be

Open op maandag, woensdag, donderdag, vrijdag en zaterdag van 10 tot 17 uur. Zondag van 12 tot 17 uur. Dinsdag gesloten.


