VLOERVERWARMING
De juiste oplossing voor jou:
• Wij dimensioneren je installatie: zekerheid
• Echte vloerverwarmingsbuis: GEEN goedkopere alupex-buis 16
 Zuurstofdiffusiedichte buis met 5 lagen
 Duitse productie: alleen de hoogste kwaliteit

SYSTEMS

 Pe-RT buis van 18 voor lage weerstand
 Korte kringen, juist berekend legpatroon
 Legplan volgens slakkenhuispatroon
 Gemakkelijk te plaatsen zonder knikken

SUPPORT

• Alle materialen in 1 kit: compleet
• Legplan op maat uitgetekend voor jouw woning
• Geleverd aan huis met een woordje uitleg op de werf: service
• Instructieboek en zelfbouwvideo’s: de beste ondersteuning

SERVICE

• Gratis uitleengereedschap: haspel om gemakkelijk te werken

gerust voor het leven
• 10 jaar garantie gecertificeerd: dat is zekerheid

Wist je datje….
Onze vloerverwarmingsbuis is geen gewone
Alupex 16 maar een beter meerlagige echte
vloerverwarmingsbuis die de warmte goed
geleid en veel minder weerstand heeft.
Zo maken wij weer het verschil.

LEGPATROON

BUIS

Min. Chape

Max. Chape

AFGIFTE

Profi Legpatroon 10

5 lagen 18

7cm

10cm

71 W/m²

Profi Legpatroon 15

5 lagen 18

7cm

10cm

56 W/m²

Profi Legpatroon 20

5 lagen 18

7cm

10cm

47 W/m²

Slimme zelfbouw
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• Druktest, inregeling en controle op de werf voor het chapen:

PROFIEL SYSTEEM
Het meest complete systeem op de markt voor slimme zelfbouwers:

Een goede basis:
• Dampfolie als vochtremmer om je isolatie droog te houden
• Voorbedrukt raster om het legpatroon gemakkelijk te volgen
• Randisolatie om uitzetting en koude bruggen op te vangen

Jouw betrouwbaar systeem:
• Profiellatten voor zwevende opstelling: voor een beter warmteafgifte
• Kliksysteem: betekent minder werk (i.v.m. een tackersysteem)
• Veel minder perforaties in het dampscherm (i.v.m. een tackersysteem)

SYSTEMS

SUPPORT

SERVICE

Alleen kwaliteitsbuis onder je vloer:
• Gemaakt om meer dan 100 jaar lekvrij te blijven
• Geen koppelingen onder de grond
• De enige echte vloerverwarmingsbuis: eenvoudig en degelijk
• Grote buisdiameter om extra pompen te vermijden: lager elektrisch verbruik
• Duits topproduct met 10 jaar fabrieksgarantie

Wij leveren alleen complete pakketten
• Extra tackers voor het vast leggen in de bochten
• Extra uitzethulzen voor een spanningsloze dilatatie van de chape
• Extra spuitbus voor het markeren van het patroon op de dampfolie

Ook na het plaatsen van de vloerverwarming helpen we:
• Leidingen worden door Easykit getest en onder druk gezet vóór het chapen
• Certificaat van dichtheid wordt afgeleverd door Easykit: 10 jaar garantie
• Dispersievloeistof meegeleverd voor een goeie warmteoverdracht via de chape
• Randisolatie en uitzettingsplan meegeleverd voor de chaper

Slimme zelfbouw
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De beste collector op de markt:
• Voorgemonteerde collector op maat: geen werk of lekken
• Messing collector: duurzaam materiaal
• Voorzien van debietkranen: door ons ingeregeld
• Voorzien van beugels, afsluitkranen, ontluchters, manometer en aflaatkraan

