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Étude de cas
P L A N C H E R S  C H A U F F A N T S

Case study

Ontwikkeling van twee huizen van elk 150 m2

Product : UltraSlim™-15 composietpaneel

Een ontwikkelaar was bezig met de bouw van twee 

identieke twee verdiepingen tellende woningen De 

benedenverdiepingen hebben conventionele vloeibare 

dekvloeren, waarbij de vloerverwarmingsbuizen zijn gelegd 

op de isolatie en de dekvloer gegoten.De bovenverwarming 

werd oorspronkelijk gespecificeerd als radiatoren, omdat de 

eerste verdieping al was gelegd.

Echter, de ontwikkelaar besloot dat hij graag vloerverwarming 

wou door de gehele woning.

De oplossing

De ontwikkelaar sprak met de aannemers die het systeem 

op de begane grond had geïnstalleerd, om contact met ons 

op te nemen .Hij belde ons voor advies, en een van onze 

Technische adviseurs van de verkoopafdeling vertelden hem 

over de UltraSlim™-15. Systeem.  Slechts 15 mm dun, met 

een warmtediffusielaag en de sterkte van MDF was het de 

perfecte oplossing.

UltraSlim™-15 panelen zorgen voor een minimum aan 

vloeropbouw en een snelle installatie. De ontwikkelaar was 

onder de indruk van dit idee, en vroeg om een offerte, die 

hij natuurlijk kreeg binnen enkele uren. Het werd toen een 

gemakkelijke beslissing om de vloerverwarming te accepteren

en de bestelling was in behandeling om geleverd te worden. 

Met een snelle doorlooptijd, was het systeem ter plaatse en 

werd dezelfde week geïnstalleerd. De projectontwikkelaar 

was onder de indruk van de snelheid van onze aanpak.

“Als ik deze service had met alle leveranciers die ik gebruik, 

zou mijn leven een stuk makkelijker zijn”, vertelde hij ons.

Het resultaat

De twee huizen hadden een high-end afwerking met 

vloerverwarming. Precies zoals de ontwikkelaar het wilde.

De voorgevormde groeven van het UltraSlim™-15 paneel 

resulteerden in een snelle en eenvoudige installatie. De 

uiteindelijke vloer, de deklaag van het paneel kan dan 

rechtstreeks worden gelegd op de panelen.

Ons advies

Laat u niet tegenhouden om vloerverwarming te nemen op de 

eerste verdieping omdat u denkt dat het duurder en meer tijd 

in beslag neemt om te installeren.

De realiteit is dat systemen zoals UltraSlim™-15 de installatie 

snel en eenvoudig is, en het is altijd de moeite waard om 

te vergelijken de kosten van vloerverwarming met meer 

conventionele verwarming systemen.

Door gebruik te maken van een gespecialiseerde leverancier 

zoals wij krijgt u altijd het beste advies. 

Wij begrijpen uw branche, en zullen altijd aanbevelingen doen 

op basis van kosten, gemak en geschiktheid.

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

wat advies wilt, spreek met één van onze ervaren Technische 

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

“Er wordt verondersteld dat vloerverwarming duur is tijdrovend, 

en gewoonweg onhandig om op de bovenste verdiepingen te 

installeren. Fout”

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