
Start NU met het gasloos maken van uw woning

ZonderGas 
Vloer, wand- en plafond-
verwarmingsfolie

• Gunstige prijs

• Goed voor milieu

• Verbetering luchtkwaliteit

• Te gebruiken in woning, kantoor, winkel, etc.

• Te gebruiken bij elk vloertype, plafond of muur

• Standaard 10 jaar garantie. 

• Onderhoudsvrij systeem

• Zeer snelle opwarmtijd

• Extreem lange levensduur

• Eenvoudig en snel te installeren

• Iedere ruimte afzonderlijk te regelen  
met bediening via eenvoudige app

Voor minder dan 
€ 10.000 van het gas af!



Start NU met het gasloos
 maken van uw woning!

Vloer-, wand- of plafondverwarming
ZonderGas elektrische vloer-, wand- of plafondverwarming verwarmt 
een goed geïsoleerd huis gelijkmatiger, constanter en milieuvriendelij-
ker dan met radiatoren. De gasbesparing met vloer-, plafond- of wand-
verwarming ontstaat niet alleen door de lagere temperatuur, maar ook 
doordat de thermostaat één of twee graden lager kan. Dat komt doordat 
vloer- en wandverwarming heel constant warmte afgeeft in de vorm van 
aangename stralingswarmte. Dit zorgt ook voor minder tocht en meer 
comfort in huis.

Meer comfort door stralingswarmte
Grote oppervlakken op lage temperatuur brengen is energie-efficiënter, 
comfortabeler en gezonder dan luchtverwarming. Hoe hoger het aandeel 
stralingswarmte hierbij, hoe beter. Warmwaterradiatoren leveren slechts 
20 tot 30% straling terwijl aan het plafond bevestigde panelen of plafond-
verwarming 95% straling oplevert. Dit komt omdat er geen obstakels zijn 
vanuit het plafond en omdat de lucht die verwarmd wordt niet verder kan 
stijgen, dus er is weinig convectie. Verwarmen met folie als vloerverwar-
ming kan natuurlijk ook. Hierdoor kan de benodigde temperatuur met 
circa twee tot vier graden omlaag wat een aanzienlijke energiebesparing 
kan opleveren van circa 14 tot 40%. 

En bovendien gezonder
Voor bewoners met luchtwegklachten is LTV (laag temperatuur verwar-
ming) extra prettig: de lucht in huis irriteert de luchtwegen minder aan-
gezien LTV geen stofschroei geeft en minder zwevend stof in de lucht.

Geschikt voor alle vloertypes
LTV met vloerverwarming werkt het best met een tegelvloer of andere 
steenachtige vloer, aangezien dit de warmte uit de vloer het best door-
laat naar de kamer. Bij een keuze voor laminaat, pvc, hout, linoleum of 
andere vaste vloerbedekking die niet steenachtig is dan zal het verbruik 
iets hoger zijn. 

Voor bijverwarming of hoofdverwarming
Overigens is LTV en de bijkomende energiebesparing alleen realiseer-
baar in goed geïsoleerde woningen. ZonderGas vloer-, wand- of pla-
fondverwarming kan zowel als bij- als voor hoofdverwarming worden 
gebruikt. Door de massa om je heen meer op temperatuur te brengen 
wordt een aangenamer binnenklimaat gecreëerd. 

Voor bijverwarming of hoofdverwarming
ZonderGas vloer-, wand- of plafondverwarming maakt gebruik van 
0,35mm dunne verwarmingsfolie die in een ongekend comfortabele 
verwarming voorziet. In ZonderGas verwarmingsfolie wordt koolstofve-
zel vulling gebruikt als verwarmingselement. Dit is een composiet van 
koolstofvezel en koolstofpasta welke op folie wordt aangebracht zoals dit 
in de drukwerk-industrie toegepast wordt. Met dank aan deze speciaal 
toegepaste koolstofvezel vulling is de levensduur verdriedubbeld (meer 
dan 30 jaar) en is plaatselijke oververhitting uitgesloten. 

Prefabricage op maat in Alkmaar
De verwarmingsfolie wordt volledig geprefabriceerd op onze productielo-
catie in Alkmaar.Voor renovatie van vloeren in combinatie met vloerver-
warming wordt meer en meer infrarood vloerverwarming gebruikt. Deze 
vloerverwarming wordt veelal toegepast onder laminaat, doch het kan 
ook worden gebruikt als wand- en plafondverwarming.

Verwarming en isolatie in één systeem
Door een laag reflecterende isolatiefolie aan te brengen gaat geen warm-
te verloren. Door een magnesiumoxide plaat aan te brengen aan de bo-
venzijde ontstaat er een ideale constructie waarover ook een tegelvloer 
kan worden aangebracht. 

ZonderGas dus goed voor het milieu
Verwarmen op duurzame stroom heeft de toekomst. Het gaat dan om 
stroom uit waterkracht, wind en zon. En om verwarmingsinstallaties die 
slim gebruik maken van deze duurzame stroom. Duurzaam verwarmen 
met zo weinig mogelijk stroom dus.

Slimme thermostaten zorgen voor 
ultieme binnenklimaat
Met onze apart verkrijgbare draadloze slimme thermostaten en bijpas-
sende internet hub heb je overal (zowel binnen- als buitenshuis) controle 
over jouw verwarming. Je hebt in één oogopslag controle over alle zones 
in jouw huis of kantoor. Elke ruimte kun je apart bedienen, maar je kunt 
deze ook koppelen. 

• Optima W wifi thermostaat
• Optima W Full Colour inbouw
• ZG05 WIFI ontvanger met vloersensor
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Transparant en overzichtelijk weten hoeveel uw investering is?

Vraag vrijblijvend een offerte op!


