
 
 

PROJECTEN: 

LVS vloerverwarming BV wordt veelal betrokken bij 

projecten, in samenwerking met onze partners.  Dit 

betreft dan projecten zoals hot yoga studios 

waarvoor wij de infrarood panelen en de 

thermostatische regelingen leveren, maar ook 

projecten met betrekking tot elektrische oprit- en 

vloerverwarmingen. 

 

 

 
 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 
 

PRODUCTIE: 

De Schloss producten bestaan, qua productie, 

voornamelijk uit de warmtematten die wij volledig in 

eigen beheer engineeren en produceren. Deze 

gepatenteerde producten vindt zijn weg in binnen- 

en buitenland. 

 

 
 

Andere producten die wij produceren zijn 

bijvoorbeeld infraroodpanelen, spiegelpanelen, 

verwarmde fiberplaten, pvc warmteplaten. Tevens 

produceren wij OEM en op “customer request”. 
 

 
 

PRODUCTEN: 

LVS vloerverwarming BV levert betaalbare produkten 

omtrent elektrische verwarming die geschikt zijn om 

te worden toegepast in- en om het huis, maar ook 

voor de industrie en utiliteit. Wij leveren deze 

producten aan bedrijven (B2B) in binnen- en 

buitenland. 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 

 

Hardlopende producten zijn onder andere 

vloerverwarmingsmatten, verwarmingsfolie, 

vorstbeveiliging, infraroodpanelen, warme voeten 

matten, rubberen warmte matten, terrasstralers, 

opritverwarming en tal van andere 

verwarmingsproducten.  Door deze artikelen 

grootschalig in te kopen kunnen wij de kosten laag 

houden, hierdoor profiteert de consument en 
natuurlijk ook de installateur. 

 
 



 
 

THERMOSTATEN EN REGELINGEN: 

De thermostaten range van 2heat zijn zeer 

uitgebreid. Zo zijn er tal van inbouw en opbouw 

thermostaten die voor diverse toepassingen kunnen 

worden gebruikt zoals vloerverwarming, 

plafondverwarming, wandverwarming en 

opritverwarming. 

 

 
 

 
 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 
 

 
 

DIRECTE VERWARMING: 

Directe verwarming bestaat uit een 

verwarmingselement welke dicht tegen de 

oppervlakte aanzit, zoals verwarmingsfolie of de 

3mm matten. Het voordeel is dat de vloerbedekking 

sneller warm wordt. 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 

 

 

 
 

Zo zijn er diverse systemen die hiervoor kunnen 

worden toegepast. 
 

 

 
 

INDIRECTE VERWARMING: 

Indirecte vloerverwarming is een systeem waarbij de 

vloerbedekking niet direct wordt verwarmd, 

daarentegen wordt de aangebrachte zand cement 

vloer verwarmd. Dit wordt ook wel accumulatie 

verwarming genoemd (het vasthouden van warmte). 

 

 
 
Veelal worden hiervoor de dikkere 

verwarmingskabels en matten toegepast welke 

geschikt zijn voor het robuustere werk. 

 

Laat u vrijblijvend informeren over de 

mogelijkheden en neem contact met ons op! 
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