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La Rive in Knokke is een luxe-appartementenproject van Compagnie Het Zoute, 
ontworpen door architect Luc Declercq en gesitueerd op een iconische plek in de 
badstad: aan de rand van het Zegemeer, naast het beroemde Hotel La Réserve. 
Rondom het complex is het één en al rust, openheid en ruimte. De bewoners 
genieten van een onbelemmerd uitzicht op het meer en het Casino. En met 
het Albertstrand, de winkelstraten en de Royal Zoute Golf en Tennis Club in de 
nabijheid is ook het direct contact met de Knokse places to be verzekerd. Een 
unieke, exclusieve woon- en leefomgeving waarbij letterlijk aan alles is gedacht 
om de eigenaars het hoogst mogelijke comfort te bieden in de best mogelijke 
omstandigheden. Je kan er rekenen op een superieure inrichting en afwerking 
en een uitgekiende, op elke behoefte afgestemde verwarmingsoplossing, met 
Buderus in de hoofdrol. 



Luxe-appartementencomplex  
La Rive / La Réserve II in Knokke:
Een optimaal woonklimaat 
in elke betekenis van het woord.

De Buderus oplossing
De La Rive luxe-appartementen vroegen om een 
verwarmingsoplossing die aan heel wat criteria moet 
beantwoorden. De bergingen zijn klein en dus moest er 
uitgekeken worden naar een kant-en-klare oplossing in een 
compacte, alles omvattende opstelling. En die moest er ook 
nog eens mooi en modern uitzien. Daarnaast was er door de 
vele badkamers en de ruimbemeten sanitaire toestellen een 
maximaal sanitair warmwatervermogen nodig. Dit wordt mogelijk 
gemaakt door een condensatieketel met geïntegreerde sanitaire 
stratificatieboiler van 150 liter die een extra warmwaterboost kan 
geven. Het Buderussysteem laat toe verschillende kringen te 
sturen, wat nodig was omdat alle appartementen zijn uitgerust 
met vloerverwarming in de leefruimtes en radiatoren in de 
badkamers. Tenslotte was ook de koppeling met domotica een 
must. Door de installatie van een regelaar in de ketel – die door 
de ruimtethermostaten en -voelers van het domoticasysteem 
gestuurd kan worden – is ook dat extra comfort gewaarborgd.

Het resultaat
■ Systeem op maat voor de klant
■ Condensatie gaswandketels met hoog rendement en laag 

energieverbruik
■ Verwarmingsondersteuning op maat via Logasol SKN4.0 

zonnecollectoren
■ Extra warmwaterboost dankzij stratificatieboiler
■ Blijvende technische ondersteuning door Buderus service

Fouten en technische wijzigingen voorbehouden.

Voordelen in één oogopslag
■ Compacte uitvoering in een uniek design
■ Ingebouwde pompgroepen
■ Efficiënt door groot modulatiebereik en 

modulerende cv-pomp
■ Compatibele aansluitingen voor snelle 

montage
■ Makkelijk onderhoud: alle componenten  

zijn via de voorzijde bereikbaar
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Kenmerken
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