
© 2021 Continal Group Ltd. Alle rechten voorbehouden. De afbeeldingen worden uitsluitend ter illustratie gebruikt.
Alle logo’s, handelsmerken en geregistreerde handelsmerken zijn eigendom van Continal Group Ltd.  E & OE. Rev:06/21.

Case study

9 vastgoedontwikkelingen 150-200m² over 2 
verdiepingen
Product: AluPlate™ pasvorm-van-onder

Dit project van 200 m² is ontworpen als “omgekeerde” 
woningen, waardoor de leefruimtes op de eerste verdieping 
zijn waardoor je prachtig uitzicht hebt - een steeds populairder 
wordend huisontwerp. Het originele plan voor alle 9 woningen 
was radiatoren door het hele huis.

Toen de loodgieter werd benaderd voor een aanbesteding 
voor de werken, stelde hij voor om vloerverwarming als een 
alternatieve verwarmingsoplossing.De eerste woning had al 
zijn dak, waardoor er een probleem ontstond omdat verhoging
van de hoogte op de eerste verdieping niet was toegestaan. Er 
is een ondervloer gelegd op de dwarsbalken, wat betekende 
dat de enige toegang was van de onderkant.

De oplossing
Na de suggestie om voor vloerverwarming te gaan was de 
aannemer van het loodgietersbedrijf nu onder druk om een 
geschikte installatiemethode te vinden.
Hij wilde deskundig advies, dus benaderde hij ons, optimistisch 
dat we een oplossing zouden vinden.
En natuurlijk hebben we dat gedaan - en die oplossing kwam in 
de vorm van ons fit-from-below AluPlate™ systeem.
Dit kan worden bevestigd aan de onderkant van de ondervloer, 
en de pijp zou dan kunnen ingeknipt van onderaf. De enkele 
groefplaten maken het mogelijk lage en hoge temperatuur 
warmtebronnen om effectief te zijn en efficiënt

Met behulp van deze oplossing op de bovenste verdiepingen 
van de eerste woning, bleek ideaal te zijn vanwege het gebrek 
aan vloerhoogte om mee te werken, en de overige woningen 
hebben dit systeem ook laten installeren.                 
                          

De aannemer commentaar: “Ik begon spijt te krijgen van het 
aandringen van vloerverwarming, maar...gelukkig hadden jullie 
een oplossing die de woningen een extraatje gaven - en dat 
hielp mij om meer zaken te doen voor de ontwikkelaar.”

Ons advies
Dankzij onze continue ontwikkelingen binnen de vloer 
verwarmingsindustrie, zijn er efficiënte en kosteneffectieve 
systemen voor alle woningen.

Wij bieden een scala aan oplossingen voor massief, balken, of 
zwevende vloeren - maar we bieden die oplossingen alleen aan 
als ze zijn uitgeprobeerd, getest en bewezen.
Dit geeft u vertrouwen in ons aan te bevelen aan uw klanten,
en ons te verzekeren dat we uw professionele aanpak 
ondersteunen. 

Zelfs laat in het bouwproces als de ondervloeren al zijn 
gelegd, zijn er eenvoudige oplossingen voor een energiezuinig 
vloerverwarmingssysteem.

Of u nu een specifiek project in gedachten heeft of alleen maar 
wat advies wilt , spreek met een van onze ervaren Technische
Verkoopadviseurs op 030 8903441 of e-mail info@continal.nl.
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