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1
Systemen

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 50 of
200W/m2. De verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm
totaal): ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 200W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan worden
gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

PREMIUM TECP2PLUS 4MM VERWARMINGSKABEL, INCL OTK-FL
THERMOSTAAT

De PREMIUM TECP2PLUS Elektrische Vloerverwarming
Kabel is ideaal om te worden toegepast voor ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal, woonkamer etc etc.  De
verwarmingskabel, deze heeft een dikte van ca. 4mm en is
voorzien van een eenzijdige aansluitkabel met een lengte
van 300cm, kan op de vloer worden bevestigd met de
bijgeleverde ducttape.

€ 35.00

€ 35.16

€ 152.90
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Systemen

PREMIUM TECP2PLUS 4MM VERWARMINGSKABEL, INCL TH-89PLUS
THERMOSTAAT

De TECP2PLUS Elektrische Vloerverwarming Kabel is ideaal
om te worden toegepast voor ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal, woonkamer etc etc.  De verwarmingskabel,
deze heeft een dikte van ca. 4mm en is voorzien van een
eenzijdige aansluitkabel met een lengte van 300cm, kan op
de vloer worden bevestigd met de bijgeleverde ducttape.

IRIS DHZ, BASIC (DIKTE 15MM) PAKKET, 50W/M2

IRIS DHZ BASIC CONCEPT bestaat uit diverse materialen
waarbij men zelf de isolatie en verwarming kan
aanbrengen.Dit uitgebalanceerde concept gebruikt een
vermogen van maar 50W/m2 waarbij de vloer een
temperatuur bereikt van 27'C (bij een
omgevingstemperatuur van 16'C). Ideaal systeem bij
toepassing van nieuwbouw- of renovatie woningen.Voor
bestaande bouw, voor 2010, is 100W/m2 toereikend.

IRIS DHZ, BASIC PLUS (DIKTE 13MM) PAKKET, 50W/M2

IRIS DHZ BASIC PLUS CONCEPT bestaat uit diverse
materialen waarbij men zelf de isolatie en verwarming kan
aanbrengen.Dit uitgebalanceerde concept gebruikt een
vermogen van maar 50W/m2 waarbij de vloer een
temperatuur bereikt van 27'C (bij een
omgevingstemperatuur van 16'C). Ideaal systeem bij
toepassing van nieuwbouw- of renovatie woningen.Voor
bestaande bouw, voor 2010, is 100W/m2 toereikend.

€ 162.12

€ 92.57

€ 138.85
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Systemen

MHS FLEX:20x100cm - 0,2m2 - 10W

MHS FLEX 20cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS FLEX:30x100cm - 0,3m2 - 15W

MHS FLEX 30cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS FLEX:40x100cm - 0,4m2 - 20W

MHS FLEX 40cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

€ 88.45

€ 48.18

€ 52.14
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Systemen

MHS FLEX:60x100cm - 0,6m2 - 30W

MHS FLEX 60cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS panel, 50x120cm, 24V, 22Watt

MHS panel bestaat uit een Magoxx plaat van 50x120cm met
daarop een verwarmingselement op basis van koolstof en
een dunne reflectie laag. Bedrading is alreeds gemonteerd.
Het geheel heeft een vermogen van 22Watt, wat neerkomt
op een vermogen van 50W/m2. Deze platen kunnen worden
gemonteerd bij toepassing van houtskeletbouw.

48W plafondverwarming plug n play, L60-B50-48W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 50CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD, 48W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 60.06

€ 72.60

€ 61.89
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Systemen

96W plafondverwarming plug n play, B60-L100-96W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 100CM LANG,60CM
BREED, 2X20CM, VERWARMD, 96W/M2, 230VAC, EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

144W plafondverwarming plug n play, B60-L150-144W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 150CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 144W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

192W plafondverwarming plug n play B60-L200-192W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 200CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 192W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 73.87

€ 85.85

€ 97.83
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Systemen

288W plafondverwarming plug n play B60-L300-288W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 300CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 288W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

384W plafondverwarming plug n play B60-L400-384W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 400CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 384W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

480W plafondverwarming plug n play B60-L500-480W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 500CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 480W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 121.79

€ 145.74

€ 169.70
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Systemen

576W plafondverwarming plug n play B60-L600-576W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 600CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 576W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

672W plafondverwarming plug n play B60-L700-672W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 700CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 672W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

768W plafondverwarming plug n play B60-L800-768W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 800CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 768W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 193.66

€ 217.62

€ 241.58
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Systemen

864W plafondverwarming plug n play B60-L900-864W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 900CM LANG 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 864W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

WIELAND Koppelkabel M/F, 300cm

Koppelkabel Wieland GST18, 300cm, female en male
connector

€ 265.53

€ 19.36
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IRIS systemen

IRIS DHZ, BASIC (DIKTE 15MM) PAKKET, 50W/M2

IRIS DHZ BASIC CONCEPT bestaat uit diverse materialen
waarbij men zelf de isolatie en verwarming kan
aanbrengen.Dit uitgebalanceerde concept gebruikt een
vermogen van maar 50W/m2 waarbij de vloer een
temperatuur bereikt van 27'C (bij een
omgevingstemperatuur van 16'C). Ideaal systeem bij
toepassing van nieuwbouw- of renovatie woningen.Voor
bestaande bouw, voor 2010, is 100W/m2 toereikend.

IRIS DHZ, BASIC PLUS (DIKTE 13MM) PAKKET, 50W/M2

IRIS DHZ BASIC PLUS CONCEPT bestaat uit diverse
materialen waarbij men zelf de isolatie en verwarming kan
aanbrengen.Dit uitgebalanceerde concept gebruikt een
vermogen van maar 50W/m2 waarbij de vloer een
temperatuur bereikt van 27'C (bij een
omgevingstemperatuur van 16'C). Ideaal systeem bij
toepassing van nieuwbouw- of renovatie woningen.Voor
bestaande bouw, voor 2010, is 100W/m2 toereikend.

€ 92.57

€ 138.85



10
MHS FLEX

MHS FLEX:60x100cm - 0,6m2 - 30W

MHS FLEX 60cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS FLEX:40x100cm - 0,4m2 - 20W

MHS FLEX 40cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

MHS FLEX:30x100cm - 0,3m2 - 15W

MHS FLEX 30cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

€ 60.06

€ 52.14

€ 48.18
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MHS FLEX

MHS FLEX:20x100cm - 0,2m2 - 10W

MHS FLEX 20cm zijn flexibele verwarmingselementen die
gebruikt kunnen worden als wandverwarming of
plafondverwarming. Deze elementen zijn zeer geschikt
tijdens renovatie waarbij voorzetwanden worden geplaatst.
Voor plafond geldt het hetzelfde uiteraard.

€ 88.45
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MHS Panel

MHS panel, 50x120cm, 24V, 22Watt

MHS panel bestaat uit een Magoxx plaat van 50x120cm met
daarop een verwarmingselement op basis van koolstof en
een dunne reflectie laag. Bedrading is alreeds gemonteerd.
Het geheel heeft een vermogen van 22Watt, wat neerkomt
op een vermogen van 50W/m2. Deze platen kunnen worden
gemonteerd bij toepassing van houtskeletbouw.

€ 72.60



13
Plafond verwarming

PLAFONDVERWARMING 60CM BREED, 2X20CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 50 of
200W/m2. De verwarmde breedte bedraagt 2 x 20cm (60cm
totaal): ofwel 5 cm aan elke kant en in het midden 10cm.

PLAFONDVERWARMING 75CM BREED, 2X30CM VERWARMD

De flinterdunne CH Elektrische Verwarmings Folie is ideaal
om te worden toegepast alszijnde plafondverwarming voor
diverse ruimtes. De CH Verwarmings Folie werkt op een
spanning van 230Vac met een vermogen van 200W/m2. De
verwarmde breedte bedraagt 2 x 30cm (75cm totaal): ofwel
5 cm aan elke kant en in het midden 5cm welke kan worden
gebruikt om de CH verwarmingsfolie te nieten tegen
raggels.

48W plafondverwarming plug n play, L60-B50-48W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 50CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD, 48W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 35.00

€ 35.16

€ 61.89
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Plafond verwarming

96W plafondverwarming plug n play, B60-L100-96W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 100CM LANG,60CM
BREED, 2X20CM, VERWARMD, 96W/M2, 230VAC, EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

144W plafondverwarming plug n play, B60-L150-144W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 150CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 144W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

192W plafondverwarming plug n play B60-L200-192W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 200CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 192W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 73.87

€ 85.85

€ 97.83
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Plafond verwarming

288W plafondverwarming plug n play B60-L300-288W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 300CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 288W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

384W plafondverwarming plug n play B60-L400-384W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 400CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 384W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

480W plafondverwarming plug n play B60-L500-480W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 500CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 480W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 121.79

€ 145.74

€ 169.70
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Plafond verwarming

576W plafondverwarming plug n play B60-L600-576W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 600CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 576W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

672W plafondverwarming plug n play B60-L700-672W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 700CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 672W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

768W plafondverwarming plug n play B60-L800-768W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 800CM LANG, 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 768W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

€ 193.66

€ 217.62

€ 241.58



17
Plafond verwarming

864W plafondverwarming plug n play B60-L900-864W-Wielan-M-F

PLAFOND- WANDVERWARMING 900CM LANG 60CM
BREED, 2X20CM VERWARMD 864W/M2, 230VAC EN
TESTDOCUMENT, PLUG N PLAY, KOPPELBAAR WIELAND
De 2HEAT plug n play plafondverwarming bestaat uit een
60cm brede verwarmingsfolie met daarin verwerkt twee
verwarmingselementen met een breedte van 20cm (2x
20cm).

WIELAND Koppelkabel M/F, 300cm

Koppelkabel Wieland GST18, 300cm, female en male
connector

€ 265.53

€ 19.36
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Premium E-matten

PREMIUM E-MAT 3mm SET 160W/M2, INCL. OTK-FL

De PREMIUM E(lektro)-Mat, van Duitse makelij, heeft een
zeer geringe opbouw hoogte van maar liefst 2.5mm. Het
vermogen per m² bedraagt 150~160Watt.  De E(lektro)-Mat
is zeer eenvoudig aan te brengen middels de zelfplakkende
mat: het gaaswerk zelf is voorzien van een plaklaag!

Premium E-MAT 3mm SET 160W/M2, INCL. TH-89PLUS

De PREMIUM E(lektro)-Mat, van Duitse makelij, heeft een
zeer geringe opbouw hoogte van maar liefst 2.5mm. Het
vermogen per m² bedraagt 150~160Watt.  De E(lektro)-Mat
is zeer eenvoudig aan te brengen middels de zelfplakkende
mat: het gaaswerk zelf is voorzien van een plaklaag!

PREMIUM 4MM VLOERVERWARMING, 160W/M2, INCL THERMOSTAAT OTK
PLUS

De Ecofloor / Budget Heatmat is een hoogwaardige
kwaliteits vloerverwarming mat welke is afgeschermd
(geaard) waarbij deze is voorzien van 1 aansluitkabel
(retourdraad is in de kabel verwerkt).De matten zijn prima
te verwerken in het tegellijmbed of in de afwerkvloer. De
Ecofloor / Budget mat is voorzien van dubbelzijdige tape of
van een lichte plaklaag waarbij deze makkelijk aan te
brengen is.

€ 93.92

€ 109.36

€ 60.18
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Premium E-matten

PREMIUM 4MM VLOERVERWARMING, 160W/M2, INCL THERMOSTAAT
TH89PLUS

De PREMIUM Ecofloor / Budget Heatmat is een
hoogwaardige kwaliteits vloerverwarming mat welke is
afgeschermd (geaard) waarbij deze is voorzien van 1
aansluitkabel (retourdraad is in de kabel verwerkt).De
matten zijn prima te verwerken in het tegellijmbed of in de
afwerkvloer. De Ecofloor / Budget mat is voorzien van
dubbelzijdige tape of licht plakkend waarbij deze makkelijk
aan te brengen is.

PREMIUM TECP2PLUS 4MM VERWARMINGSKABEL, INCL OTK-FL
THERMOSTAAT

De PREMIUM TECP2PLUS Elektrische Vloerverwarming
Kabel is ideaal om te worden toegepast voor ruimtes zoals
badkamers, keukens, hal, woonkamer etc etc.  De
verwarmingskabel, deze heeft een dikte van ca. 4mm en is
voorzien van een eenzijdige aansluitkabel met een lengte
van 300cm, kan op de vloer worden bevestigd met de
bijgeleverde ducttape.

PREMIUM TECP2PLUS 4MM VERWARMINGSKABEL, INCL TH-89PLUS
THERMOSTAAT

De TECP2PLUS Elektrische Vloerverwarming Kabel is ideaal
om te worden toegepast voor ruimtes zoals badkamers,
keukens, hal, woonkamer etc etc.  De verwarmingskabel,
deze heeft een dikte van ca. 4mm en is voorzien van een
eenzijdige aansluitkabel met een lengte van 300cm, kan op
de vloer worden bevestigd met de bijgeleverde ducttape.

€ 71.23

€ 152.90

€ 162.12
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ADPSV sets

Vloerverwarming 160 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 1 m² bijverwarming)

OJ 160 8,3M¹ Set 01 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 270 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 1,5 m² bijverwarming)

OJ 270 14,0M¹ Set 02 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 340 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 2,5 m² bijverwarming)

OJ 340 17,2M¹ Set 03 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 210.83

€ 221.58

€ 236.11
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ADPSV sets

Vloerverwarming 450 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 3,0 m² bijverwarming)

OJ 450 22,5M¹ Set 04 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 540 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 3,5 m² bijverwarming)

OJ 540 27,4M¹ Set 05 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 640 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 4,5 m² bijverwarming)

OJ 640 32,1M¹ Set 06 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 249.15

€ 270.22

€ 289.80
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ADPSV sets

Vloerverwarming 780 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 5,0 m² bijverwarming)

OJ 780 39,3M¹ Set 07 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 870 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 6,0 m² bijverwarming)

OJ 870 43,8M¹ Set 08 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 1070 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 7,0 m² bijverwarming)

OJ 1070 53,5M¹ Set 09 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 307.63

€ 338.29

€ 367.60
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ADPSV sets

Vloerverwarming 1290 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 9,0 m² bijverwarming)

OJ 1290 64,4M¹ Set 10 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 1580 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 11,0 m² bijverwarming)

OJ 1580 79,0M¹ Set 11 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 1850 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 12,5 m² bijverwarming)

OJ 1850 92,4M¹ Set 12 Deze kabel set bestaat uit de ADPSV
verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en MCD5
inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 408.06

€ 458.82

€ 506.43
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ADPSV sets

Vloerverwarming 2300 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 16,0 m² bijverwarming)

OJ 2300 117,3M¹ Set 13 Deze kabel set bestaat uit de
ADPSV verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en
MCD5 inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

Vloerverwarming 2750 watt 6mm kabel, incl elektronische klokthermostaat MCD5
en installatiemateriaal (ca. 19,0 m² bijverwarming)

OJ 2750 141,4M¹ Set 14 Deze kabel set bestaat uit de
ADPSV verwarmingskabel, sensorbuis, aluminium tape en
MCD5 inbouw klok thermostaat. Deze kabelset kan worden
gebruikt om als vloerverwarming worden toegepast in zand
cement vloeren.

€ 253.94

€ 581.68
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