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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.

Massieve vloer-/dekvloersystemen
Het Continal® -dekvloersysteem - Snel en eenvoudig, vertrouwd voor de 

installateur en kostenbesparend.

De meest gebruikte methode voor het plaatsen van vloerverwarming, 

geschikt voor nieuwbouw en renovaties waarbij een nieuwe dekvloer wordt 

gelegd. Met behulp van onze vertrouwde SUPERflex™-16 of AluPlas®-16-VV-

leiding en onze Continal®-fittingssystemen.

Of u nu Continal® 40mm-nieten, SpeedTrak® of Continal®-buisbanden 

gebruikt, u kunt er zeker van zijn dat dit afwerksysteem de klus zal klaren, 

snel te installeren zal zijn en de gewenste output zal geven.

Belangrijkste systeemkenmerken :

• Gemakkelijk te installeren

• Meest kostenefficiënte oplossing

• Verscheidenheid aan dekvloerdieptes

• Vertrouwd met de aannemer

• Geen specialistische apparatuur nodig

Systeemopties :

• SUPERflex™-16 of AluPlas®-16 leiding

• Continal® 40 mm leidingnieten

• Continal® UFH-kabelbinders

• Continal® SpeedTrak®

Belangrijke onderdelen :
• SUPERflex™-16 of AluPlas®-16 leiding

• Continal® randisolatie

• Pijpbevestigingsmethode naar keuze

• Waterbeheersing

• Ruimtetemperatuurregelingssysteem

  Warmteafgifte

  250 mm buiscentra 50 W/m2 tot 60 W/m2

  200 mm buiscentra 65 W/m2 tot 75 W/m2

  150 mm buiscentra 75 W/m2 tot 90 W/m2

*De getoonde uitgangen zijn bij benadering, afhankelijk van de kamertemperatuur en de 
vloerbedekking. Dit bereik levert meestal de aanvoertemperatuur met een standaard cementvloer en 1 
tog bodembedekker. Gebaseerd op een stroming temperatuur van 45 °C tot 50 °C.
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