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Case study

Renovatie en herontwikkeling - 85 m²
Product : SlimFix®-TR 25 mm composietpaneel

Maak je je zorgen over de installatie van vloerverwarming? 

Dat hoeft niet. We zullen met je mee werken - en bovendien 

praat je met de dezelfde Technische Verkoopadviseur van 

begin tot eind.

Deze woning zou volledig gerenoveerd worden en 

gemoderniseerd. Werken met de ontwikkelaar en 

verwarming ingenieurs, kwamen we met het optimaal 

systeem, met daarbij het gebruik van onze SlimFix®-TR 

geïsoleerde panelen.

De bouw werd aangepast aan de huidige regelgeving 

op het gebied van isolatieniveaus door het inbouwen 

van buitenmuurisolatie en nieuwe dubbele beglazing.                                                                               

De ontwikkelaar wilde een efficiënt systeem, en de hoogte in 

het pand was aan de top, vloerverwarming in het SlimFix®-TR-

paneel was de voor de hand liggende keuze.

SlimFix®-TR is een dun (25 mm), enkelvoudig 

vloerverwarmingspaneel ontworpen om de montage van 

vloerverwarming eenvoudiger en sneller te maken.

Het heeft een lagere druksterkte dan zijn metgezel product 

SlimFix®-25, en biedt een goedkopere oplossing.

De oplossing

De Technische Verkoopadviseur werkte samen met de 

verwarmingsingenieur om de beste oplossingen voor de 

nieuwe vloerverwarming te bepalen.

De voorkeur van de ingenieur ging uit naar SUPERflex™-

16pijp. Vaak is de oplossing eenvoudig, en dat is een van 

de grote voordelen van het werken met experts zoals wij 

- we weten om dingen nooit ingewikkelder te maken.   In dit 

geval was de SlimFix®-TR-methode de perfecte oplossing 

en zou compatibel zijn met de keuze van de ingenieur voor 

SUPERflex™-16 (AluPlas® 16mm-leiding ook werkte dat goed 

met dit systeem).

Een ander voordeel van het werken met een specialist als wij 

is dat we kunnen een volledige reeks systemen leveren die de 

woning efficiënt en volledig verwarmd.

Ons advies

Nieuwbouw of renovatie, wij hebben alle adviezen die u nodig 

heeft om de klus op tijd klaren, elke keer weer.

Of u nu een specifiek project in gedachten heeft of alleen maar 

wat advies wilt, praat met een van onze ervaren Technische 

Verkopers Adviseurs op 02 881 04 14 of e-mail info@continal.be.

Vloerverwarming is niet alleen voor nieuwbouw. We zullen ook 

werken met u aan  uw renovatieprojecten.

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

02 881 04 14       www.continal.be


