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Warmtepanelen 
 
Korrel warmtepanelen 
Ga voor een gemiddeld geïsoleerde woning uit van minimaal 60 Watt per m2. 
 
Vermogen Afmeting  Prijzen 
100W  500x320mm  €`148,22 
200W  750x320mm  € 175,45 
270W  1000x320mm  € 217,80 
330W  1250x320mm  € 238,97 
300W  595x595mm  € 178,47 
400W  320x1500mm  € 269,29 
600W  595x1195mm  € 269,29 
700W  595x1195mm  € 299,47 
850W  800x1200mm  € 487,02 
1000W  850x1200mm  € 530,88 
 
 
Frameless spiegels: 
300W  600x600mm   tot 3m2 € 433,54  
600W   600x1200mm   3 tot 6m2 € 726,64 
 
 
 
Elektrische handdoekradiator 
165W   € 272,25 
 
 
 
 
Thermostaten  
Wifi Socket 10Amp      € 19,95
  
Optima W thermostaat inbouw met App bediening € 99,95 
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Vloer-, wand en plafondverwarming 
Verwarmen met laagtemperatuur door middel van verwarmingsfolie kan worden verwerkt 
als vloerverwarming, plafondverwarming of wandverwarming.  
 
De ruimte welke verwarmd moet worden, dient geschikt te zijn voor laagtemperatuur 
verwarming, of de oppervlakte welke verwarmd wordt dient groot genoeg te zijn.  
Dit houdt in dat wanneer alleen vloerverwarming niet voldoende vermogen aan de ruimte af 
kan geven, wij ook nog de mogelijkheid hebben om het plafond als extra oppervlakte mee te 
nemen. De laagtemperatuurverwarming bieden wij aan op basis van onze eigen 
verwarmingsfolies, deze folies prefabriceren wij volledig op maat, waardoor installatie 
vereenvoudigd wordt.  
 
De verwarmingsfolies voor de vloer hebben wij in breedtes van 50cm 75cm 100cm en 150cm 
en worden op exacte lengtemaat geleverd met standaard 250cm aansluitsnoer.  
 
De verwarmingsfolie voor plafond is standaard 60cm breed, zodat deze makkelijk op een 
tengelwerk kan worden vast geniet, waarna de gipsplaten bevestigd kunnen worden. 
 
Vloerverwarming 
Bij het toepassen als vloerverwarming adviseren wij de volgende opbouw: 

• 6mm heatblok isolatie met reflectie 
• 0,35mm verwarmingsfolie 

 
Hierover kan direct laminaat of een houtenvloer of een klik pvc-vloer, 
wenst u een gietvloer dan dient er nog een plaatmateriaal van 2x6mm 
worden aangebracht.  
 
Plafondverwarming 
Bij het toepassen als plafondverwarming adviseren wij de volgende 
opbouw: 
Rachelwerk met 50mm isolatie (glaswol/steenwol) 
Tengelwerk hart op hart 30cm  
Verwarmingsfolie 
Gipsplaat, of Magoxx board 9mm met 60min brandvertraging 
 
Prijsindicatie verwarmingsfolie: 
Prijs verwarmingsfolie per m2 inclusief prefabriceren  € 37,50   
Optima W thermostaat met Wifi en App    € 99,95  
Heatblok vloerisolatie met reflectie op een rol van 25m2  € 225,00 
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Warm water bereiding 
 
Warmwater bereiding voor een complete All Electric woning.  
U kunt kiezen voor een boiler, een doorstroomtoestel, of een lucht/water warmtepomp. 
 
Boilers: 
Aantal personen Inhoud in ltr  Prijs 
0-2 personen  50 liter boiler  € 299,47  
2-4 personen  80 liter boiler  € 329,72 
4-6 personen  100 liter boiler € 390,22 
 
 
 
Doorstroomtoestellen 
Deze hebben een energielabel A, verbruiken alleen stroom bij het gebruik van warmwater: 
De 11-13kW kan ook als na-verwarming bij een zonneboiler gebruikt worden. 
 
 
Vermogen Water per minuut Watertemperatuur    Prijs 
3500W  2,0 ltr p min.  20-25 graden bij aanvoer 12 graden  € 202,68 
4500W  2,6 ltr p min.  25-30 graden bij aanvoer 12 graden  € 202,68 
5500W  3,1 ltr p min.  35-40 graden bij aanvoer 12 graden  € 202,68 
18-24kW  13 ltr p min.  55-60 graden bij aanvoer 12 graden  € 499,13 
11-13kW  7,7 ltr p min.  50-60 graden bij aanvoer 12 graden  € 671,55 
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Warmtepompen 
 
ZonderGas DD ‘All-in one’ warmtepomp unit 
Prijs € 2.950 
 
Warmtepomp en airconditioning met verwarmen, koelen, ontvochtigen, vuile luchtfiltering 
en ventilatiefuncties. Afmeting 1000x600x210mm 
 
Met dit mooie design heeft u geen storende buitenunit van 
een warmtepomp, alleen 2 geveldoorboringen van rond 
160mm zijn nodig en verder is het ‘plug and play’.  
Met slechts 700W vermogen kunt u tot 35-40 m2 verwarmen 
en koelen, afhankelijk van de mate waarin uw woning is 
geïsoleerd. U heeft alleen een vrije wand aan de buitengevel 
nodig en een stopcontact. De ZonderGas DD is ideaal voor de 
ruimtes die u naast verwarmen ook wenst te koelen, op een 
zeer energie efficiënte wijze, denk aan woonkamer, 
werkkamer, slaapkamer. 

• 5 in 1: warmtepomp en airconditioning met verwarmen, koelen, ontvochtigen, vuile 
• Luchtfiltering en ventilatiefuncties 
• Multifunctionele afstandsbediening met LCD-display, I Feel-sensor en muursteun. 
• Een afstandsbediening met een breed scala aan functies HIGH Power functie, voor 

onmiddellijk comfort 
• "Nacht" functie, voor maximaal comfort tijdens de nacht 
• Timerfunctie "vakantie", om de unit na een lang weekend automatisch in te 

schakelen 
• "Atm" -functie, om automatisch de werking van de unit aan te passen zonder 
• Afstandsbediening, binnen een bepaald temperatuurbereik 
• Horizontale klep met 6 standen instelbaar via afstandsbediening en "iFlap" -functie 

voor 
• Intelligente luchtverdeling 
• Koudeval bescherming tijdens verwarmmodus 
• Condensor met variabele snelheid ventilator 
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ZonderGas TDA Lucht/Water warmtepomp voor warm tapwater 
Deze is ook als WTW-ventilatie te gebruiken. 
 
TDA lucht/water warmtepomp voor sanitair warmwater 160liter: € 3.500,00  
TDA lucht/water warmtepomp voor sanitair warmwater 200liter: € 3.700,00 
TDA lucht/water warmtepomp voor sanitair warmwater 260liter: € 3.900,00 
 
 
 
 
 
ZonderGas TD Thermodynamische Warmtepomp  
voor warm tapwater en verwarming  
(Ook mogelijk om bestaande radiatoren te behouden) 
TD110 liter thermodynamische warmtepomp € 3.700,00 
TD160 liter thermodynamische warmtepomp € 3.800,00 
TD200 liter thermodynamische warmtepomp € 3.900,00 
TD260 liter thermodynamische warmtepomp € 4.000,00 
TD500 liter thermodynamische warmtepomp € 4.200,00 
 
Op deze warmtepompen ontvangt u circa € 1.250 subsidie van de overheid. Installatiekosten 
variëren van € 500 tot € 1.500 voor de lucht/water en thermodynamische warmtepomp 
 


