
 
 

RENOVATIE VAN VLOEREN ICM VERWARMING: 

Voor renovatie van vloeren in combinatie met 

vloerverwarming wordt steeds meer en meer 

infrarood vloerverwarming gebruikt. Deze 

vloerverwarming wordt veelal toegepast onder 

laminaat, doch het kan ook worden gebruikt als wand 

en plafond verwarming. 

 
 

Door de juiste combinatie toe te passen mbt isolatie 

kan deze infrarood verwarmingsfolie worden 

toegepast met een vermogen van maar liefst 40W 

per m². 

 
Door een magnesium oxide plaat aan te brengen aan 

de bovenzijde ontstaat er een ideale constructie 

waarover ook een tegelvloer kan worden 

aangebracht.  

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 
 

RENOVATIE VAN WANDEN ICM VERWARMING: 

Bij renovatie van wanden is het van belang dat er 

een degelijke isolatie wordt toegepast. Hier zijn vele 

materialen voor verkrijgbaar. Een Aluthermo van 

13mm kan worden gebruikt om een ideale isolatie te 

kunnen creeeren waarbij een verwarmingsfolie tussen 

de isolatie en de SINH board kan worden geplaatst. 

 

 
 

Op deze wijze is het mogelijk om een hele dunne 

opbouw te creeeren van ca. 15~25mm in combinatie 

met SINH board.  Deze combinatie heeft tevens 

brandklasse A1. 

 

 

 
 
Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 
 

RENOVATIE VAN PLAFONDS ICM VERWARMING: 

De infrarood verwarmingsfolie kan ook in het plafond 

worden verwerkt, hierdoor ontstaat er een 

onzichtbare warmtebron die een gehele gelijkmatige 

warmte uitstraling genereert. Door de juiste 

materialen toe te passen zoals de juiste isolatie en 

met de SINH board plafond afwerking platen, zal de 

warmte straling optimaal zijn. 

 

 
 

De totale opbouw kan heel compact worden samen 

gesteld met een zo goed en efficient mogelijk 

resultaat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 



 
 

THERMOSTATISCHE REGELING: 

Infrarood is een warmte waar wij dagelijks mee te 

maken hebben. Alle energiebronnen stralen namelijk 

infrarood uit zoals het menselijk lichaam maar 

natuurlijk ook de zon. Zoals wij heden infrarood 

warmte interpreteren is namelijk stralingswarmte. 

 

 
Stralingswarmte heeft als grote voordeel dat deze 

direct de objecten verwarmd ten op zichte van 

bijvoorbeeld convectiewarmte wat gebasseerd is op 

koudeval beglazing en luchtcirculatie. 

 
 

 

 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 
 

 
 

MAGHEAT SYSTEM (MHS): 

Mede door de doorontwikkeling op het gebied van 

plug en play systemen hebben wij een systeem 

ontwikkeld die bestaat uit een aantal onderdelen: 

MHS verwarmd 50W/m² of 100W/m² (60x120cm), 

MHS koppelstuk (60x15cm), MHS blindplaat 

(60x120cm). 

 

 
Het MHS systeem is ideaal voor renovatie projecten. 

Het MHS systeem heeft een dikte van 25mm en is 

voorzien van aansluitkabels zodat deze plug n play 

kunnen worden toegepast. 

 

Het MHS systeem kan voor vloer, wand en plafond 

worden toegepast, het geheel is vochtbestendig en de 

toplaag is voorzien van een warmtegeleidende harde 

en drukvaste plaat MagOXX. Hier kan desgewenst 

een tegelvloer op worden aangebracht 

 

Voordelen; 

- 24Vac/dc en 230Vac/dc leverbaar 

- Snelle verwerking 

- Koppelbaar 

- Geïsoleerd 

- Maar 25mm dun 
- Maximaal 34m² ~ 68m² (afhankelijk van het 

vermogen per m², maximaal 3400W) 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 
 

WARMTE GELEIDENDE PLAAT: 

MagOXX Board is het belangrijkste product in het 

assortiment van SINH™ Building Solutions.  

Deze hoogwaardige magnesiumoxide platen bieden 

innovatieve, duurzame oplossingen voor nieuwbouw-, 

renovatie- en restauratieprojecten.  

De platen zijn gemakkelijk te beplakken en daardoor 

ook geschikt voor interieurbouw.  

In de meeste situaties is het mogelijk om een tot 

50% dunnere plaat toe te passen! 

 

 
 

De MagOXX platen zijn via 2HEAT / LVS verkrijgbaar. 

Meer informatie omtrent onze produkten: 

sales@2heat.nl 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 

 
 
 

 
 
 
 

SALES@2HEAT.NL 


