Montage op draadstaalnetten
De laagste opbouwhoogte en daarmee
erg geschikt voor verbouwingen en
nieuwbouwprojecten
Het monteren van de verwarmingsbuizen op draadmatten (ook wel
krimpnetten genoemd) kan worden toegepast indien er geen
dekvloer aanwezig.

Deze werkwijze biedt een lage opbouwhoogte en is erg geschikt
voor verbouwingen en nieuwbouwprojecten. De draadmatten zijn
gemakkelijk te leggen en kunnen worden gebruikt voor grote
oppervlakten. De netten zijn eenvoudig op maat te knippen
zodat het in elke situatie toegepast kan worden. Men is altijd
verzekerd van de juiste afstand tussen de buizen (bij voorkeur
10 cm) Met behulp van ty-raps of andere bindsystemen worden de
vloerverwarmingsbuis
eenvoudig
bevestigd
aan
de
draadstaalmatten. De draadstaalmatten zijn geschikt voor elke
diameter verwarmingsbuis

Wijadviseren altijd om gegalvaniseerde draadstaalnetten toe te
passen en als scheiding tussen de ruwe betonvloer en de nadien
aan te brengen dekvloer een folielaag van ca 3-6 mm aan te
brengen. Hiermee kan voorkomen worden dat laterkrimpscheuren
ontstaan: de ruwe betond vleor en de dekvloer zetten niet op
dezelfde wijze uit.

Heatnet past dit systeem veelvuldig toe en heeft ook de juiste
gereedschappen en vakmensen om een goed werkende
vloerverwarming te garanderen.

Montage op draadstaalnet

Montage
Bij de montage wordt er eerst op de ondervloer randisolatie en
isolatiefolie geplaatst waar vervolgens de draadstaalmatten
overheen worden gelegd. De buis wordt vervolgens bevestigd op
de draadstaalmatten. Draadstaalmatten zijn verkrijgbaar met
een hart op hart afstand van 10 en 15 cm, waardoor er een
legafstand gecreëerd kan worden van o.a. 10, 15, 20 en 30 cm.

Opbouwhoogte dekvloer: gemiddeld tussen de 6 en 8 cm

Vaak toegepast in de volgende situaties:
• Nieuwbouw & Renovatie
• Laagbouw & Hoogbouw
• Woning en bedrijfsruimte

Heatnet levert conventionele vloerverwarming, compleet
geïnstalleerd en aangesloten op uw eigen CV-ketel, warmtepomp
of de stadsverwarming diverse vormen van elektrische
vloerverwarming, o.a. verwarming onder laminaat en houten
vloeren.
Omdat HEATNET praktisch alle beschikbare systemen op het
gebied van vloerverwarming kan aanbieden kunt u een objectief
advies voor uw situatie verwachten.

HEATNET biedt u de volgende aantrekkelijke voordelen
HEATNET biedt u o.m.
Een verzinkte verdeler met kwaliteits label A pomp en
merkonderdelen: kans op roesten is nihil.
Alleen gebruik van goedgekeurde materialen: Kwaliteit!
Verdelers voor stadsverwarming die 100% voldoen aan de
eisen van de energiemaatschappijen: Kwaliteit!
50 jaar garantie op de KOMO-KIWA gecertificeerde
vloerverwarmingsbuis: Kwaliteit!
Montage door eigen, goed getrainde en ervaren monteurs
met kwalitatief goed gereedschap: Kwalteit!
Een grote keuze in thermostaten en zoneregelingen:
Kwaliteit!
Een snelle reactie op uw offerte-aanvraag
Een duidelijke offerte met één aantrekkelijke all-inprijs.
Zeer flexibel bij afspreken installatiedatum.
Kwaliteit en snelheid
Gunstige betalingsregeling: Vertrouwen!
Geen aanbetalingen.
Geen annuleringskosten.
Geen kosten bij het wijzigen.
100% betaling na oplevering.
Achteraf geen rekening voor reiskosten.

Vraag nu een offerte aan voor de door u gewenste
vloerverwarming aangesloten op uw eigen CV, warmtepomp of
stadsverwarming.
Heeft u naar aanleiding van uw bezoek aan onze website nog
vragen?
Neem dan gerust contact op via telefoonnummer 0314 – 378 299
of vul ons vragenformulier even in.

U krijgt in alle gevallen zo spoedig mogelijk antwoord op uw
vragen m.b.t. de door u gewenste vloerverwarming.

