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Case study

20 luxeappartementen 1000m² over 5 
verdiepingen
Product: SlimFix®-25 composietpaneel

Er is een toenemende trend om stedelijke industriële

Gebouwen en andere oudere panden in flats.

De appartementen in dit luxueuze Londense project hadden 

behoefte aan om op een zeer hoog niveau te worden 

afgewerkt. 

In grote stadsprojecten zijn er echter vaak uitdagingen met 

een tijdshorizon, slechte toegang, en beperkte opslag.

Er is een misvatting dat vloerverwarming voor alleen begane 

grond is gelukkig is dat niet het geval. 

Het is eigenlijk de voor de hand liggende keuze voor 

projecten als deze, met name wanneer de opdracht 

hoog is. Het is efficiënt en esthetisch; en een enkelvoudig 

paneelsysteem zoals SlimFix®-25 (slechts 25 mm dun) is

Perfect voor Multi-verdiepingseigenschappen, en zijn hoog 

comprimerende sterkte paste bij dit project.

De loodgieter van het project werd belast met het vinden van 

een verwarmingsinstallatie...oplossing. Het systeem moest 

low-profile, efficiënt, en in combinatie met een robuuste 

afwerking. “Alle goederen waren op tijd aangekomen en 

werden geleverd... vloer voor vloer, dat nam de ergernis 

weg van het moeten opbergen van materialen op de site als 

ruimte was zeer beperkt.”

Ons advies 

De loodgieter nam contact met ons op omdat hij had gezien 

dat wij SlimFix®-25 composietpanelen leverden Hij sprak 

met een Technisch Verkoopadviseur, die bevestigde dat dit 

inderdaad een goede oplossing was. 

De loodgieter was aangenaam verrast om de offerte te vinden 

voor alle 20 appartementen in zijn inbox later die dag en nog 

meer aangenaam verrast met de prijs.

Vervolgens hebben we een snel ontwerp gemaakt. Na het 

uitzoeken van alle details was de eerste installatie verzonden.

Het resultaat

Twintig hoogwaardige appartementen, met 

vloerverwarmingssystemen die perfect paste bij de opdracht.

Het juiste product, een op maat gemaakt ontwerp, en een 

snelle levering zorgt ervoor dat uw project soepel verloopt, 

vooral op grote sites met ingewikkelde restricties. Wij bieden 

een scala aan producten voor alle soorten gebouwen, samen 

met een buitengewone service en leveringspakket.

Om uw wensen op het gebied van vloerverwarming te 

bespreken, kunt u bellen met één van onze Technische 

verkoopadviseurs vandaag op 030 8903441 of e-mail

info@continal.nl.

“Alle goederen waren op tijd aangekomen en werden geleverd...  

vloer voor vloer, dat nam de ergernis weg van het moeten 

opbergen van materialen op de site als ruimte was zeer beperkt.”

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

030 8903441       www.continal.nl


