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Case study

Nieuwbouw 174 m2

Product: SUPERflex™ buis met SpeedTrak™

De klant van dit nieuwbouwproject was zeer specifiek met zijn 

instructies. De verwarming zou onder de vloer in de keuken 

en in de natte ruimtes komen, met radiatoren in de rest van 

de begane grond. Alle in het pand geïnstalleerde materialen 

moesten voldoen aan de hoogste eisen.

De loodgieter had al eerder Continal vloerverwarming gebruikt 

als onderaannemer en benaderde ons omdat hij wist dat de 

onderdelen volgens de hoogste kwaliteit werden vervaardigd 

en alle Europese normen overtroffen.

 

De oplossing 

We hebben het project geprijsd volgens de specificaties 

van de klant, met behulp van de nieuwste SUPERflex™-

vloerverbinding. We hebben ook een tweede prijsopgave 

gemaakt voor de hele begane grond, zodat de klant het 

voordeel van het verwarmen van de hele ruimte kon zien in 

tegenstelling tot een deel van de vloer.

We realiseerden ons dat zijn verwarmingsspecificatie 

eerder betrekking had op de vloerbedekking dan op iets 

anders, omdat de klant zich niet had gerealiseerd dat 

vloerverwarming een uitstekend systeem kan zijn met vrijwel 

elke vloerbedekking. Na het vergelijken van de twee offertes 

heeft de klant gekozen voor vloerverwarming.

De loodgieter had eerder AluPlas® buizen van Continal 

gebruikt en vond deze altijd al robuust en efficiënt. Het gebruik 

van SUPERflex™ verkortte echter de installatietijd zonder 

afbreuk te doen aan de professionele afwerking.

Ons advies

Het is altijd belangrijk om te luisteren naar de specifieke 

wensen van een klant. Als professionals moeten we echter 

kijken of we alternatieve oplossingen kunnen bieden als 

we denken dat de klant daar uiteindelijk baat bij heeft. Het 

gebruik van een leverancier die snel een offerte kan maken 

voor verschillende opties was in dit geval echt nuttig en de 

loodgieter kon de verwachtingen van zijn klant overtreffen.

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.

Laat de keuze van uw klant voor de verwarming niet door de 

vloer bepalen, of andersom. Op voorwaarde dat enkele regels 

worden opgevolgd, kan vrijwelelke vloerbedekking over een 

vloerverwarmingssysteem worden gelegd. Het resultaat is 

een efficiënter en comfortabeler verwarmingssysteem - en de 

gewenste vloerafwerking voor de klant.

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

030 8903441       www.continal.nl


