VERWARMEN & KOELEN
met energiezuinige afgiftesystemen

WANDVERWARMING | VLOERVERWARMING | KOELPLAFONDS | PLINTVERWARMING | CONVECTORPUTTEN

Met de Variotherm afgiftesystemen heb je een oplossing om iedere ruimte te
verwarmen en/of te koelen. Naast de eenvoudige toepasbaarheid bij zowel renovatie
als nieuwbouw, staan de producten bekend om de lage temperatuur, hoge afgifte,
stralingswarmte, de hoge afgifte en kwaliteit.

•

Lage temperatuur, comfortabele en gezonde ruimteverwarming

•

Droogbouw en traditionele systemen

•

Hoogwaardige ecologische bouwmaterialen

•

Unieke geribbelde verwarmingsbuizen (patent)

•

Bewezen ervaring sinds 1979

•

10 jaar garantie

powered by Technea Duurzaam

3 unieke droogbouwsystemen
geschikt voor verwarming en koeling

Bij houtskeletbouw en renovatie zijn de droogbouw systemen van Variotherm
de uitkomst. De 20mm dunne Variokomp vloerverwarming leg je bijvoorbeeld
op een houten vloer of bestaande dekvloer. De wandverwarming platen
bevestig je aan metall stud of houten framewerk.
Met zowel de vloerverwarming, wandverwarming en koelplafonds zijn ruimtes
bovendien geruisloos, tochtvrij en energiezuinig te koelen. Ideaal als de
binnentemperatuur snel regelbaar moet zijn door bijvoorbeeld zoninvloed.

Variokomp vloerverwarming
- Slechts 20mm opbouwhoogte
- Opwarming binnen 30 minuten
- Binnen 3 uur begaanbaar

Module wandverwarming
- Wandplaat & verwarming één
- Panelen in diverse maten
- Ook voor schuine wanden

Koelplafonds
- Met of zonder geluidsdemping
- Als systeemplafond of koeleiland
- Geen circulatie koude lucht

Traditionele systemen
geschikt voor verwarming en koeling

Variotherm fabriceert ook traditionele vloerverwarming en wandverwarming,
maar ook plintverwarming, convectorputten en verdelers.
Variotherm staat bekend om de hoogwaardige kwaliteit, zeer hoge
afgifte per vierkante meter en het gebruik van ecologische bouwmaterialen.
Installateurs, architecten en adviseren passen de producten dan ook graag toe.

Register wandverwarming
- Voor steenachtige muren
- Afwerken met Eco-pleister of leem
- Achteraf boren in muur mogelijk

Zes soorten vloerverwarming
- Oa staalmat, noppen, isolatiemat
- Eenvoudige en snelle installatie
- Ook industriele oplossing

Plintverwarming & convectorput
- Voorkomt koudeval
- Afwerking naar keuze
- Gepattendeerde technologien
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