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

Systeem SlimFix®-TR
Voor :

SlimFix®-TR is een composiet systeempaneel met ingebouwd
rendement dat ideaal is voor grotere projecten in het hele huis
omdat het snel en eenvoudig te installeren is.
Geschikt voor zowel renovatie- als nieuwbouwprojecten, en

•

Lage profielopbouw

•

Renovatie of nieuwbouw

•

150 mm of 200 mm buiscentra

kan worden geïnstalleerd over bestaande massieve of houten

Belangrijke onderdelen :

dekvloeren, of als onderdeel van een zwevende vloerconstructie.
•

SlimFix®-TR universele panelen

Het systeem kan de basis vormen voor een houten vloer van

•

SUPERflex™-16 of AluPlas® leiding

minimaal 18 mm dikte, of geïnstalleerd worden met een geschikte

•

Waterbeheersingssysteem

•

Ruimtetemperatuurregelingssysteem

•

Optioneel : DriDEK™-20 gietvloerplaat

dekplaat zoals 18 mm spaanplaat of DriDEK™-20 plaat (de SlimFix®TR oplossing heeft uitstekende akoestische eigenschappen).
De universele SlimFix®-TR-panelen zorgen voor de geleiding van de
leidingen voor de retourleidingen en de distributie, wat resulteert
in een eenvoudige installatie.

Systeemopties :
Het SlimFix®-TR-systeem is verkrijgbaar in verschillende varianten
van het buizencentrum.

Belangrijkste systeemkenmerken :
•

Geschikt voor retrofit- en nieuwbouwprojecten

•

Lichtgewicht droog systeem

•

Insulative en emissive composietpaneel voor maximale

•

SlimFix®-TR-150 : geleiding voor buizen op 150 mm-centra

•

SlimFix®-TR-200 : geleiding voor buizen op 200 mm-centra

prestaties
•

Universeel paneel voor eenvoudige installatie

•

25 mm dik

•

Kosteneffectief

Warmteafgifte
150 mm buiscentra

55 W/m2 tot 65 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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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.
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