Case study

V l o e r v e r w a r m i n g

Nieuwbouw woning 90 m2
Product: OneBoard® structuursysteem
We kregen een telefoontje van een ontwikkelaar die ons
om advies vroeg. Hij wilde weten of we een oplossing
hadden voor het installeren van een eerste verdieping
vloerverwarmingssysteem in de bouwfase. Het feit dat hij nog
nooit met ons had gewerkt , betekende dat hij niet van onze
OneBoard®. systeem afwist.
Met een dikte van slechts 22 mm is OneBoard® ons unieke
structurele composietplaat die in de vloer is geïntegreerd
voor een structureel vloersysteem in plaats van spaanplaat.

We hebben een toegewijde technische verkoopadviseur

Het is ontworpen om tijd ter plaatse te besparen, maar ook

toegewezen aan de ontwikkelaar, wat zijn project enorm heeft

geld. OneBoard® is onderdeel van onze low-profile range -

geholpen. De technische Verkoopadviseur sprak de klant door

wat ideaal was voor onze nieuwe klant.

het proces heen en gaf hem zijn directe lijn voor het geval hij
iets anders nodig had.

De oplossing

Het systeem werd rechtstreeks op de site geleverd, zodat de

OneBoard® is een uitstekende en efficiënte oplossing als u in

ontwikkelaar niet naar de handelaren hoefde te gaan.

de bouwfase zit.

We leverden een compleet systeem met instructies en
CAD-tekeningen,dus alles was klaar om te gaan.

Het is eenvoudig te installeren, en met 6mm multiplex

Het systeem bevatte onze SUPERflex™-12-pijp, die ongelooflijk

erop wordt het een volledig structurele vloer. OneBoard®

gemakkelijk te hanteren op de bouwplaats en gaat direct in

is geschikt voor bronnen met hoge of lage temperaturen,

geprefabriceerde groeven. De installatie kon niet sneller - en

massieve houten balken of metalen balken en is beoordeeld

onze klant dik tevreden

voor natte ruimtes zoals badkamers.
De tand en groef pasvorm van OneBoard® betekent
ook dat de vloer vlak is na het leggen en er is geen extra

Het resultaat

egalisatiewerk nodig, waardoor het een geweldige allround

Een compleet vloerverwarmingssysteem geïnstalleerd in

oplossing is.

drie dagen. Geen droogtijd van de dekvloer en zeer weinig
onderbreking. OneBoard® is een laagdrempelig, eenvoudig te

De ontwikkelaar stuurde ons zijn plattegronden, en vertelde

monteren systeem dat eenvoudigweg werkt.

ons dat er niet veel tijd was, dus we e-mailden hem de quote
die dag nog. Onze inzet om de offerte snel terug te krijgen

De manier waarop we het project hebben aangepakt betekent

zorgde ervoor dat de ontwikkelaar op schema bleef en liet

dat de ontwikkelaar nu een trouwe, terugkerende klant is.

hem tijd voor andere aspecten van het project.

“De ervaren Technische Verkoopadviseur was een nieuw
ding voor mij gesteund door zijn deskundige kennis en een
geweldig product, heb ik het project met tijd over afgerond.”
Om uw vraag naar vloerverwarming te bespreken, kunt u ons
vandaag bellen op 02 881 04 14 of e-mail info@continal.be.
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