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Over ons

Geen gemaar, geen gedoe. De bekroonde Continal®-service 

betekent dat u een vloerverwarmingssysteem op tijd, ter plaatse, 

aan u laat leveren, elke keer, geen compromis.

Voor :
• Ultra-lage profielopbouw

• Renovatie of nieuwbouw

• 100 mm, 150 mm of 200 mm diameter van de leidingen

Belangrijke componenten :
• SlimFix®-18 of SlimFix®-25 composietpanelen

• Continal® dubbelzijdige tape

• SUPERflex™-12 leiding (18 mm panelen)

• SUPERflex™-16 / AluPlas®-16 leiding (25 mm panelen)

• Waterbeheersingssysteem

• Ruimtetemperatuurregelingssysteem

• Optioneel: DriDEK™-20 dekvloerplaat

Systeem SlimFix®-18 / SlimFix®-25
SlimFix® - Laagprofielsysteem van slechts 18 mm dun met 

ingebouwde retourkanalen. Hierdoor is de installatie snel en 

eenvoudig. Ideaal voor renovatie, nieuwbouw, hele huizen of 

eenkamerprojecten.

SlimFix® is een composietpaneel met een hoge druksterkte 

en een warmtedissipatielaag, die de warmteafgifte en de 

temperatuurvariatie maximaliseert.

Het systeem is ontworpen om direct houten en laminaatvloeren 

te accepteren, of tapijten en vinyls met een geschikte afdekplaat 

zoals onze DriDEK™-20 plaat (deze oplossing heeft uitstekende 

akoestische eigenschappen).

Belangrijke systeemkenmerken :

•  Geschikt voor elke vloerconstructie

• Ultrahoge druksterkte paneel

• Snelle reactie

• Hoogwaardig systeem : geschikt voor alle warmtebronnen

• Universeel paneel voor eenvoudige installatie

• 18 mm en 25 mm varianten

Systeemoptie :

Het SlimFix® systeem is verkrijgbaar in 2 diktes SlimFix®-18.

•  SlimFix®-18 : Voor 12 mm buizen op 100 mm of 150 mm. 

(Meestal gebruikt in kleinere ruimtes of waar de vloer 

minimaal is hoogtebouw is vereist)

• SlimFix®-25 : Voor 16 mm buizen op zowel 150 mm als     

200 mm (Meestal gebruikt voor grotere en gehele ruimtes )
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Warmteafgifte SlimFix®-18

100 mm buiscentra 60 W/m2 tot 75 W/m2

150 mm buiscentra  50 W/m2 tot 65 W/m2

Warmteafgifte SlimFix®-25

150 mm buiscentra 55 W/m2 tot 70 W/m2

200 mm buiscentra 45 W/m2 tot 55 W/m2

*De getoonde uitgangen zijn bij benadering, afhankelijk van de kamertemperatuur en de vloerbedekking. 
Dit bereik levert doorgaans de vertrektemperatuur met een multiplex dekplaat en 1 tog vloerbedekking. 
Gebaseerd op een stromingstemperatuur van 45 °C tot 50 °C.
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