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Vasco Group zorgt met haar innovatieve verwar-

mings- en ventilatieoplossingen voor uw ideale bin-

nenklimaat. Een optimaal binnenklimaat zorgt voor 

een behaaglijk gevoel, geeft energie en biedt een goede 

weerstand. Aangezien we een groot gedeelte van onze 

tijd in huis doorbrengen, heeft dit een belangrijke 

invloed op onze gezondheid en dus ons functioneren. 

VERWARMEN, VENTILEREN, KOELEN

Een goede isolatie en een uitgebalanceerd ventilatiesysteem 

zijn de sleutelwoorden voor het creëren van een energie- 

efficiënt en gezond binnenklimaat. Een goed geïsoleerde 

woning kent geen “lekkende” (warme) lucht, koudebruggen 

en vochtproblemen, maar dient voldoende geventileerd te 

worden. Daarom is een doordacht ontwerp en regelmatig 

onderhoud van het ventilatiesysteem essentieel om de 

luchtkwaliteit optimaal in balans te houden. 

In een hedendaagse woning kan vloerverwarming voldoende 

lijken voor een gelijkmatige en comfortabele warmte-     

verdeling in de ruimte. In de praktijk dient men echter ook 

rekening te houden met variabele omgevingsfactoren die 

het binnenklimaat beïnvloeden (vb. wisselende buitentem-

peraturen, zoninval door glaspartijen, stralingswarmte van 

elektrische toestellen, etc.). Vloerverwarming zorgt voor een 

constante gelijkmatige warmteverdeling, terwijl radiatoren 

direct verwarmingscomfort bieden door hun aangename 

stralingswarmte en snelle reactietijd. De combinatie van 

beide, vloerverwarming én radiatoren, vormt in de meeste 

situaties de ideale oplossing. 

De ventilo-convector is dan weer een slimme 2-in-1 oplossing 

voor verwarmen & koelen. 

Of het nu gaat om verwarmen, ventileren of koelen, met 

Vasco Group heeft u altijd een passende en duurzame      

totaaloplossing, zowel voor nieuwbouw als renovatie.

ENERGIETRANSITIE NAAR EEN DUURZAME TOEKOMST

Het optimale binnenklimaat is voor Vasco Group het streef-

doel. Als totaalleverancier biedt Vasco Group innovatieve 

oplossingen om met een combinatie van systemen tot de 

meest energie-efficiënte en duurzame situatie te komen. 

Sinds jaren staat het aspect duurzaamheid in onze bedrijfs-

filosofie centraal bij de ontwikkeling van innovatieve pro-

ducten, bedrijfsprocessen en investeringen. 

In het kader van de huidige energietransitie neemt Vasco 

Group haar verantwoordelijkheid en zetten we toekomst-

gericht versterkt in op energie-efficiënte oplossingen,          

hernieuwbare energie en duurzame materialen. 

SAMEN 
STREVEN 

NAAR 
EEN 

DUURZAME 
TOEKOMST
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TRENDY KLEUREN
Onze Vasco-trendwatchers laten zich inspireren op inter-

nationale beurzen waar ze op zoek gaan naar de laatste 

nieuwe ontwikkelingen en kleurentrends. Terwijl de 

voorbije jaren aardekleuren en mat-zwart het goed deden, 

is dat nu het geval voor o.a. goud, brons en zilver. 

Tinten die Vasco als “nobele kleuren” omschrijft, omdat 

ze afgeleid zijn van hoogwaardige edelmetalen, helemaal 

passend in het high end-segment producten waarin 

Vasco actief is.

HOOGWAARDIG LAKPROCES
Vasco biedt een kwaliteitsgarantie van 10 jaar op al haar 

producten, inclusief de lak en waterdichtheid. Vasco 

hanteert een hoogwaardig en kwalitatief lakproces, net 

zoals in de autoindustrie. Vasco-radiatoren worden eerst 

voorzien van een KTL-grondlaag (anti-corrosie), die 

ingebakken wordt op een temperatuur van ca. 200° C. 

Daarna volgt een 2de coating met hoogwaardige poeder-

lak, waarna de radiator een 2de keer op dezelfde 

temperatuur ingebakken wordt.  

Vasco is niet enkel trendsetter op het gebied van 

designradiatoren, maar ook in het aanbod van kleuren 

voor haar designradiatoren. 

Zo worden Vasco-radiatoren voortaan in 

6 nieuwe trendkleuren aangeboden: pink, silver, pearl 

beige, gold, curry en bronze.

EEN WARE EYECATCHER IN JE INTERIEUR
De juiste kleur maakt van je radiator een ware eyecatcher 

in je badkamer, keuken of woonkamer en zorgt ervoor dat 

hij mooi combineert met andere elementen, materialen en 

kleuren in je interieur.

 

NOBLE 
COLOURS

Pink 3012

Silver 9898

Pearl  Beige 1035

Gold 9899

Curry 9894

Bronze 9893

Het Vasco-kleurengamma 
geldt ook voor Brugman 

paneelradiatoren.AL
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6 NIEUWE
TRENDKLEUREN

Aluminium designradiator Zaros 

(verticaal & horizontaal) 

nu ook verkrijgbaar in het volledige

 Vasco kleurenassortiment.
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ENERGIEZUINIG 
ELEKTRISCH 
VERWARMEN 

NIVA ELEKTRISCH MET GEÏNTEGREERDE RF-REGELING
Ben je nog meer op zoek naar een minimalistische en 

strakke look? Dan is de elektrische Niva met een geïnte-

greerde RF-regeling de oplossing. De manuele bediening 

gebeurt aan de zijkant van de radiator, en is via radio-fre-

quentie (RF) draadloos verbonden met de bijgeleverde 

thermostaat. De Niva-EL is een zgn. “droge” radiator, d.w.z. 

niet gevuld met vloeistof, waardoor hij veel lichter is dan 

de watervoerende variant. Dit verhoogt uiteraard ook het 

installatiegemak. De toegepaste warmtetechnologie en de 

afwezigheid van vloeistof in de radiator staan garant voor 

een uiterst snelle reactietijd. 

ONI EN BEAMS MONO ELEKTRISCH
Beide elektrische radiatoren zijn een aanrader voor wie houdt 

van een minimalistische look! Aan de achterzijde is een 

afdekplaat voorzien, in dezelfde kleur als de voorzijde, waarin 

de elektrische weerstand helemaal weggewerkt is. Het is 

mogelijk om de radiator maximaal op te warmen, met de 

mogelijkheid om de oppervlaktetemperatuur automatisch te 

regelen, naar wens.  

De elektrische ontvangmodule, met o.a. een standby- en 

memoknop, is quasi volledig onzichtbaar weggewerkt aan de 

achterzijde van deze elektrische designradiatoren.

VERWARMINGSCOMFORT, 
GEBRUIKSGEMAK EN DESIGN

Jaar na jaar stijgt de vraag van installateurs 

én eindklanten naar innovatieve elektrische verwarmings-

oplossingen. Logisch, want in onze steeds beter geïsoleerde 

huizen, in combinatie met fotovoltaïsche zonnepanelen, vormt 

elektrische verwarming een kostenefficiënte, gebruiksvrien-

delijke oplossing. Ultiem installatiegemak volgens het plug & 

play-concept, d.w.z. zonder breek- en onderhoudswerken. 

Een elektrische radiator functioneert immers autonoom en 

maakt geen deel uit van een cv-installatie.

Vanzelfsprekend voldoen Vasco’s elektrische 

radiatoren aan de huidige energiebesparende richtlijnen 

volgens de Europese EcoDesign-norm, zoals bvb. week- en 

dagprogrammering, een verbruiksindicator en 

openraamdetectie.

Dankzij zon, wind en water is stroom onuitputtelijk 

leverbaar, zonder de milieubelastende uitstoot 

door fossiele brandstoffen. 

Deze groene elektriciteit is dus een uitstekend 

alternatief voor een comfortabel en vooral 

duurzaam binnenklimaat. 
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De regeling (RF-thermostaat)

 is in de prijs van de radiator inbegrepen.

ONI-EL

NIVA-EL

BEAMS
MONO-EL
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Hedendaagse woningen zijn tegenwoordig zo goed 

geïsoleerd waardoor de warmtebehoefte afneemt. 

Op specifieke plaatsen zoals de badkamer waar een 

hogere comforttemperatuur gewenst is, kan u met een 

elektrische radiator snel inspelen op de warmtevraag. 

ELEKTRISCHE RADIATOR NU OOK AANSTUREN 
MET DE CLIMATE CONTROL APP

Met de Vasco-app ‘Climate Control’ kan je 

reeds radiatoren, ventilatie-units en 

vloerverwarming bedienen. 

Met de nieuwe E-Volve Wifi stuurt 

deze Vasco-app voortaan ook elektrische 

radiatoren aan via je wifi-netwerk thuis. 

De compacte module communiceert 

via bluetooth met een kleine temperatuur-

sensor die je in dezelfde ruimte plaatst 

(bij voorkeur niet naast een raam of deur). 

E-Volve Wifi is vanaf het voorjaar beschikbaar voor de 

elektrische badkamerradiatoren Iris, Agave, Aster, 

Carré Bad, Zana Bad, Viola en Niva. 

9

AGAVE + BLOWER NIVA + E-VOLVE E-PANEL

BLOWER MIXED
Vasco lanceert de Blower-unit voor watervoerende 

badkamerradiatoren Iris HD en Aster HF. 

De radiator wordt met het vertrouwde Vasco-designventielset 

incl. middenaansluiting aan de CV-installatie gekoppeld. 

Staat de verwarming uit in het tussenseizoen of is het een 

barkoude winterdag? Dan zorgt de Blower met zijn extra 

warmteafgifte van 1000 watt (bovenop de warmteafgifte 

van de radiator zelf) ervoor dat je badkamer supersnel de 

gewenste temperatuur bereikt. 

E-TECH MET INFRA-ROOD GLASFRONT
De nieuwste elektrische designradiator E-Tech 

combineert een strak high-end design en een aangename 

stralingswarmte via infrarood-technologie. Uniek is de 

voorzijde uit gehard veiligheidsglas, afgewerkt met een 

strak hoogwaardige aluminium frame. 

De korte opwarmtijd en gelijkmatige warmteverdeling 

zorgen ervoor dat de E-Tech een bijzonder aangenaam 

warmtegevoel in de volledige ruimte verspreidt. 

Daarenboven minimaliseert de infrarood-straler de 

verspreiding van lucht en stofdeeltjes, wat van de E-Tech 

een allergievriendelijke radiator maakt. Door zijn minimale 

wandafstand wordt deze radiator een waar designobject in 

elk interieur. 
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E-TECHELEKTRISCHE RADIATOREN 
MET INTELLIGENTE 
VRAAGSTURING

WIFI MODULE

Overige elektrische toepassingen: www.vasco.eu
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         VENTILO-CONVECTOROntdek de uitgebreide Niva-collectie en creëer één en 

dezelfde strakke look & feel in je volledige interieur. Niva is 

beschikbaar in een verticale (recht en afgerond) en horizon-

tale versie, alsook in elektrische uitvoering. Speciaal voor de 

badkamer ontwikkelde Vasco de Niva Bad. Met zijn leggers 

aan de achterzijde combineert deze radiator design en func-

tionaliteit. De Niva ventilo-convector brengt iedere ruimte in 

uw woning op de gewenste comforttemperatuur. Deze 

2-in-1 oplossing met touch display warmt bij koud weer 

snel op en zorgt bij warme dagen voor de nodige verkoeling! 

CREËER EEN 
UNIFORME LOOK VOOR 

JE HELE INTERIEURNIVA

NIVA VENTILO-CONVECTOR
VERWARMEN & KOELEN NIVA BAD

NIVA SOFT MET THERMOSTAATKNOP OP HOOGTE NIVA HORIZONTAAL 

NIVA VERTICAAL 
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VERHOOG DE FUNCTIONALITEIT VAN JE RADIATOR
Vasco is al decennialang trendsetter in hoogkwalitatieve 

badkamerradiatoren. Deze bieden een absolute meerwaarde 

in deze ruimte die steeds meer evolueert naar een luxe 

omgeving waar comfort, rust en ontspanning de norm zijn.

Met de Vasco-accessoires combineer je design én 

functionaliteit. Vanaf voorjaar 2020 lanceert Vasco een aantal 

nieuwe accessoires uit aluminium en in verschillende 

afwerkingen zoals mat wit, chroom, mat zwart of inox look. 

Een handige adapterset zorgt ervoor dat de beugel op meer-

dere types radiatoren gemonteerd kan worden. 

DESIGN EN 
FUNCTIONALITEIT 
GECOMBINEERD

ONLINE ACCESSORY SHOP  
Nergens wordt verwarmingscomfort zo intens beleefd als 

in de badkamer. Vasco-radiatoren creëren het ultieme 

wellness-gevoel in jouw badkamer. Handige accessoires 

zoals handdoekbeugels, droog- en stapelrekjes en knoppen 

bieden niet enkel een esthetische, maar vooral ook een 

functionele meerwaarde. Ze zijn subtiel aanwezig en vormen 

een homogeen geheel met het design van de radiator. Met 

deze radiator-accessoires zorg je ervoor dat je handdoeken 

voortaan aangenaam voorverwarmd zijn en geniet je van 

extra verwarmingscomfort in je badkamer of keuken.

Een mooie handdoekbeugel of strakke thermostaatknop 

voor je Vasco-radiator bestellen? Het kan voortaan met de 

‘Vasco Online Accessory Shop’. 

HANDIGE 
ACCESSOIRES 
VOOR RADIATOREN

Via een handige productfilter word je eenvoudig naar de 

accessoires geleid die op jouw Vasco-radiator passen. 

De producten in de Vasco Online Accessory Shop zijn uit 

voorraad beschikbaar met een levertermijn van max. 4 à 5 

werkdagen, en met gratis levering. www.shop.vasco.eu
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VASCO PANEELRADIATOREN:
FLATLINE COLLECTIE
Streeft u naar een oprechte, pure look, dan is een paneel-

radiator uit de FlatLine Collectie van Vasco een prima 

keuze. Uniek aan de FlatLine-radiator is zijn watervoeren-

de vlakke voorplaat, waardoor de warmteafgifte nog 

hoger is en hij moeiteloos op lage temperatuur-systemen 

aangesloten kan worden. Onze paneelradiatoren zijn meer 

dan gewone radiatoren en uniek in hun segment. Radiator 

en plaatwerk vormen één strak, mooi afgewerkt geheel, 

waarin een unieke verwarmingstechnologie schuilgaat. 

Een radiatorconcept dat een hoog rendement verenigt met 

een compact volume. Beschikbaar in verticale of horizon-

tale uitvoering of als plintradiator. Altijd discreet en toch 

voelbaar aanwezig in elke woonomgeving.

PANEELRADIATOREN,
DUURZAAM 
VERWARMEN OP 
LAGE TEMPERATUUR

Goede isolatie is een belangrijke voorwaarde bij lage 

temperatuur verwarming. Naast thermisch en akoestisch 

comfort zorgt een goede isolatie ook voor een behoorlijk 

lager energieverbruik (tot 30% lager), dankzij een 

efficiënter gebruik van de verwarmingsbron.

Daarnaast moet het verwarmingsoppervlak van de 

radiator voldoende groot zijn om genoeg warmte af te 

geven. Onze paneelradiatoren zijn ontwikkeld om 

probleemloos op een lage-temperatuursysteem te 

functioneren.
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DE VOORDELEN VAN LAGE TEMPERATUUR
VERWARMING (LT)
• Efficiënter en dus energiezuiniger verwarmen
 In een goed geïsoleerde woning is de warmtebehoefte  

 een stuk lager en kan lage temperatuur verwarming  

 het energieverbruik met wel 30% verlagen. 

• Gelijkmatige warmteverdeling 
 Geen last van tocht en koudebruggen omdat de  

 binnenlucht in de volledige ruimte constant en 

 gelijkmatig van temperatuur is. 

• Gezonder binnenklimaat 
 LT-verwarming zorgt voor minder zwevend stof, 

 dankzij minder sterke luchtstromen door de 

 opstijgende warme lucht. De lucht droogt niet uit en 

 er is geen stofschroei. 

• Thermostaat 
 De thermostaat verzetten bij afwezigheid of 

 slapengaan is niet nodig. Sterker nog, door continu 

 te  werken presteert LT-verwarming energiezuiniger  

 en gelijkmatiger. Alleen bij een langere afwezigheid,  

 zoals tijdens een vakantie, wordt aangewezen om de  

 thermostaat lager te zetten.

FLATLINE
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EPC-WETGEVING VOOR VENTILATIE 
Ventilatiesystemen moeten volgens de huidige 

EPC-wetgeving voldoen aan een bepaalde ventilatienorm 

in nieuwbouwwoningen. Warmteverliezen moeten daarbij 

zo veel mogelijk vermeden worden. Omdat Vasco alle 

voorinstellingen aan onze units en ventielen standaard 

inregelt, voldoen al onze ventilatiesystemen ruimschoots 

aan de gestelde norm en is de luchtkwaliteit in iedere 

woning gewaarborgd. 

Onze ventilatiesystemen zorgen ook ervoor dat er nooit 

teveel of te snel lucht wordt afgevoerd. Overmatig ventile-

ren leidt immers tot onnodige warmteverliezen. 

Een goed ingeregeld ventilatiesysteem levert al gauw 

5 tot 6 punten op die in de energiescore van een 

woning onverbiddelijk meetellen.

Al decennialang zet Vasco zich in om op een gezonde

en energie-efficiënte wijze het binnenklimaat in woningen 

waarin wij wonen, leven en werken verder te verbeteren. 

Comfort gaat namelijk veel verder dan alleen een 

aangename binnentemperatuur. Comfort zit ook in de 

kwaliteit van de lucht die we inademen. Waar Vasco haar 

oorsprong vond als producent van designradiatoren, heeft 

Vasco met haar innovatieve en fluisterstille 

ventilatiesystemen het leefcomfort binnenshuis naar het 

hoogste niveau gebracht. 

EEN GEZOND 
BINNENKLIMAAT 

BEGINT MET 
VASCO VENTILATIE

D275 III / D275EP III D150EP IIT350 / T500

VENTILATIE SYSTEEM WTW (MET WARMTETERUGWINNING)
VOOR RESIDENTIËLE- EN PROJECTTOEPASSINGEN

D150 COMPACTDX4 / DX5 / DX6 
(verticaal en horizontaal)

DE KRACHT
VAN 
FLUISTERSTILLE
VENTILATIE

VASCO DX: DÉ NIEUWE REFERENTIE VOOR 
RESIDENTIËLE VENTILATIE 
De nieuwe DX-generatie scoort op alle belangrijke 

aspecten: hoogste rendements-efficiëntie, fluisterstille 

werking, afvoer van vochtige en vuile lucht, zonder 

warmteverlies. Volgens professionals: de nieuwe generatie 

DX-units is dé referentie op vlak van efficiënte en 

fluisterstille ventilatie! 

Tijdens de ontwikkeling werd ook speciale aandacht 

besteed aan het installatiegemak voor de installateur. 

Zo kunnen de DX-units zowel horizontaal als verticaal 

gemonteerd worden. Daarnaast is ook de voor- en 

achterzijde omkeerbaar en is de DX voorzien van 

2 binnenaansluitingen, zowel boven als onder.

De DX-units zijn standaard uitgerust met de volledig 

vernieuwde Octogon-warmtewisselaar en fluisterstille 

ventilatoren, waardoor er zo min mogelijk warmte en 

energie verloren gaat.

17
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SMILEY INREGELVENTIEL
Het Vasco Smiley-inregelventiel maakt het mogelijk om 

een manuele inregeling van het benodigd luchtdebiet 

eenvoudig uit te voeren en gebeurt éénmalig bij de inbe-

drijfstelling. 

Het inregelventiel bevat geluidsabsorberend materiaal wat 

ook het geluidscomfort in de woning ten goede komt.

Het aangepaste design van de Smiley zorgt enerzijds 

voor een strakkere aansluiting op de design-luchtventie-

len en anderzijds voor een verbeterde geleiding van de 

luchtstroom die de ruimte ingeblazen wordt.

VASCO LUCHTVENTIELEN
De design-luchtventielen van Vasco zijn exclusief ontworpen 

voor het inregelventiel. Met een draaisysteem zijn de 

Vasco-luchtventielen makkelijk op het inregelventiel te 

monteren en te demonteren, zonder gebruik van gereed-

schap. Het inregelventiel blijft zo netjes in het plafond of de 

wand en wordt niet ontregeld. Aan u de keuze tussen ronde 

of vierkante varianten, voor plafond- of wandmontage.

EASYFLOW
Het Vasco EasyFlow-luchtkanalensysteem heeft een 

uitzonderlijk hoge aerodynamica waardoor de lucht volledig 

geruisloos door de woning gevoerd wordt. Een beperkt 

aantal onderdelen en een slim concept garandeert een 

gemakkelijke en zorgenvrije installatie. De Vasco 

EasyFlow-luchtkanalen zijn gemaakt van duurzaam HDPE. 

De montage gebeurt snel, eenvoudig en flexibel. Ieder

luchtventiel heeft één luchtkanaal, dus geen meerdere 

parallelle luchtkanalen, waardoor ook het reinigen veel 

eenvoudiger is.

Het EasyFlow kanalensysteem werd uitgebreid met een 

zgn. nieuwe horizontale bocht. Met zijn kleinere radius 

wordt het systeem nog flexibeler en gebruiksvriendelijker, 

m.n. om kortere bochten te realiseren.

EASYFLOW BETON
De luchtkanalen EasyFlow Betonstort bestaan uit een 

solide, duurzame en antistatische combinatie van poly-

propyleen aan de buitenzijde en polyetheen aan de 

binnenzijde. 

In tegenstelling tot traditionele ventilatiekanalen in staal 

ontstaan bij het inkorten van deze kunststof-ventilatie-

buizen geen vonken die schade kunnen aanbrengen aan 

onder meer ramen. 

VASCO
Ventilation concepts

Referentie:

Installateur:

Klant:

Toevoer Afvoer Type kanaal

SF Construct

Janssen

DRW-2019-03082 PS-JaS

Verdieping

Schaal  1 : 50 A3

Easy-Flow instort kanaal

Spiraal kanaal

Geisoleerd kanaal

Boring:

Boring: 210mm

Ventiel Vasco 125mm: Boring 132mm Dakdoorvoer Vasco: Boring 210mm

ø150
ø180

165mm
200mm D275 Boring: 170mm

4 ; 53 m³/h P; Instelling 4.6

5 ; 56 m³/h P; Instelling 4.7

6 ; 35 m³/h P; Instelling 2.1

7 ; 48 m³/h P; Instelling 4.0

54 ; -75 m³/h E; Instelling 8.0

51

52

53
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56

151

152

201

202 snelheid snelheid   Doorstroom[m³/ h] Doorstroom
 [m³/ h]

Stand 3 391

Stand 2 198

Stand 1  98

 DX5, Pos. 201
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154/1 m

301/1 m

153/1 m
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VASCO
LUCHTKANALEN 

Vasco heeft met haar EasyFlow luchtkanalensysteem al 

een uitgebreide, installatievriendelijke oplossing voor 

ventilatiekanalen in verlaagde plafonds, isolatielagen, 

isolerende uitvullingslagen en cementdekvloeren. Vasco-

ventilatiekanalen kunnen op een moment naar keuze in 

het bouwproces geïntegreerd worden: in de ruwbouwfase 

met EasyFlow Beton of in de afwerkingsfase met de 

traditionele EasyFlow-oplossing.

VERLEGPLAN EN OFFERTE
Bij de debietsberekening voor hygiënische ventilatie in 

woningen wordt het onderscheid gemaakt tussen 3 type-

ruimtes: toevoer-, afvoer- en doorstroomruimtes. 

De luchtbalans wordt bepaald door de som van de 

luchtdebieten in de verschillende toevoer- en 

afvoerruimtes. Op basis hiervan ontwerpt Vasco een 

gedetailleerd verlegplan en offerte.

EASYFLOW



VASCO HAALT PRESTIGIEUS ORDER BINNEN VOOR 
GLOEDNIEUW VAKANTIEPARK ‘TERHILLS RESORT’ 
IN DILSEN-STOKKEM

Vasco voorziet alle 250 vakantievilla’s in het nieuwe 

Terhills Resort in Dilsen-Stokkem van badkamerverwar-

ming en ventilatie. Totaal gaat het om 667 elektrische 

radiatoren en 250 ventilatie-units. De innovatieve 

producten maken deel uit van een duurzame energie-

voorziening in het resort, met onder andere een 

batterijenpark, drijvende zonnepanelen en zonnepanelen 

op het land. In alle badkamers wordt de elektrische 

designradiator Iris HD-EL van Vasco geplaatst. 

Elektrische badkamerverwarming is wel degelijk 

duurzaam, zeker in combinatie met hernieuwbare 

energie-oplossingen, zoals zonnepanelen en 

warmtepompen. 

In de meeste nieuwbouwwoningen vandaag wordt overigens 

gekozen voor een warmtepomp met vloerverwarming en 

een elektrische badkamerradiator. De Iris HD-EL heeft ook 

een energie-efficiënt weekprogramma, waarmee de verwar-

ming heel gericht en naar wens gestuurd kan worden.

Daarnaast zorgt Vasco in elke vakantiewoning voor een 

ventilatie-unit. Het type verschilt, afhankelijk van de 

grootte van de woning: hoe groter de woning, hoe hoger 

het vereiste debiet. De keuze viel op 3 van onze ventila-

tietoestellen: D275, D350 en DX5. Deze units garanderen 

een optimaal binnenklimaat, in alle stilte en rust. Op het 

vlak van geluidsniveau is de DX5 de absolute kampioen, 

met een geluidsniveau dat tot 8 db(A) lager ligt dan zijn 

belangrijkste concurrent. 

IT ’S A 
VASCO GROUP 

PROJECT
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Brugman biedt een ruim assortiment aan vloerverwarmings-

systemen, afgestemd op uiteenlopende bouwtechnieken en 

situaties, zowel voor nieuwbouw als renovatie. 

Zo bent u altijd zeker van de meest energie-efficiënte, 

gebruiksvriendelijke en comfortabele oplossing.

Op basis van de vloerverwarmingsberekening ontwerpt 

Brugman een gedetailleerd verlegplan.

VLOERVERWARMING EN 
RADIATOREN,
DE IDEALE COMBINATIE

VLOERVERWARMING & RADIATOREN, 
DE IDEALE COMBINATIE
Terwijl het idee leeft dat in goed geïsoleerde woningen 

vloerverwarming voldoende is om een aangenaam en 

energiezuinig binnenklimaat te realiseren, adviseren wij 

altijd een combinatie van vloerverwarming én radiatoren. 

Vloerverwarming zorgt voor een constante gelijkmatige 

warmteverdeling. Radiatoren bieden direct verwarmings-

comfort door hun aangename stralingswarmte en snelle 

reactietijd. Dankzij de weersafhankelijke regeling van uw 

condensatieketel kan u twee afzonderlijke stooklijnen 

instellen in functie van de buitentemperatuur. Zo laat u de 

vloerverwarming functioneren op een temperatuurregime 

van 30 tot 45°C, terwijl de radiatoren functioneren op een 

hoger temperatuurregime. 

NAT SYSTEEM
NOPPENSYSTEEM

NAT SYSTEEM
TACKERSYSTEEM 

DROOG SYSTEEM
VLOERAFWERKING DIRECT VERLIJMEN

VASCO COMBINATIE-VENTIEL
Vasco ontwikkelde een uniek combinatieventiel, waarmee 

u uw vloerverwarming (bij renovatie) probleemloos koppelt 

aan uw bestaande badkamerradiator. 

LUXE VAKANTIEWONINGEN BIDDINGHUIZEN

In Resort Zuiderzee van EuroParcs in het Nederlandse 

Biddinghuizen werden onlangs 34 nieuwe luxevilla’s 

gebouwd. Dat type vakantiewoning garandeert de tijdelijke 

bewoners het allerhoogste comfort. Om de klimaatregeling 

naar het hoogste niveau te tillen, werd een beroep gedaan 

op de Niva ventilo-convector van Vasco.

Een ventilo-convector is een warmtewisselaar met lamellen 

waarbij een ventilator warme of koele lucht de ruimte in 

blaast. Het systeem, dat werkt op lage temperaturen vanaf 

30°C, houdt de ruimte in de winter lekker warm en in de 

zomer heerlijk fris en is zeer interessant in combinatie met 

een warmtepomp, waarmee het in dit project ook 

gecombineerd werd.
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ACCESSOIRES VOOR RADIATOREN 
In de Online Accessory shop worden hoogwaardige 

accessoires en toebehoren aangeboden. Vandaag is de 

eindklant nog onvoldoende op de hoogte dat radiatoren 

met deze accessoires (zoals handdoekbeugels en 

kapstokken) kunnen voorzien worden. Nochtans bieden 

deze accessoires niet alleen een functionele meerwaarde, 

maar ook een esthetische. Zo zorgen Vasco-accessoires 

voor radiatoren voor aangenaam voorverwarmde handdoe-

ken in de badkamer of keuken. Net zoals een Vasco-

radiator scoren de accessoires hoog op het vlak van design, 

kleur en materiaalkeuze, waardoor ze de look én de functio-

naliteit van de radiator naar een nog hoger niveau tillen.

ACCESSOIRES VOOR VENTILATIE
Om de klantgerichtheid nog te versterken, zal Vasco 

voortaan op elke Vasco-ventilatie-unit een QR-code 

voorzien. Door het scannen van deze QR-code word je 

rechtstreeks doorverwezen naar de webpagina in het 

e-platform, waarop de juiste en passende 

accessoires voor een ventilatie-unit aangeboden 

worden. Het grote voordeel hiervan is dat je als particulier 

zelf geen onnodige zoektocht naar de juiste filterset voor 

een ventilatie-unit hoeft op te starten.
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VASCO COLLECTIES EN PRODUCT CONFIGURATOR
Verder kan je in de Vasco-AR app, naast het volledige 
productgamma, ook de Vasco-Product Configurator 
raadplegen. Deze module berekent de warmtebehoefte 
van een ruimte op basis van een aantal technische 
parameters en stelt vervolgens een passende Vasco-
radiator voor. 

DEALER LOCATOR
Daarnaast is ook de Vasco Dealer Locator terug te vinden 
in de nieuwe AR-app. Hiermee kan je een locatie of een 
showroom ingeven, om een bepaald Vasco-product live in 
een showroom te bekijken alvorens tot de aankoop over te 
gaan. 

INSPIRATIE
Met een inspiratiebutton kan je mooie sfeerfoto’s, filmpjes 
en inspiratiebrochures makkelijk raadplegen. Kortom, de 
Vasco-app zal de zoektocht naar het juiste Vasco-product 
alleen maar gemakkelijker maken. Deze app is ontwik-

keld voor iOs en Android en is gratis te downloaden in de 

appstore. 

VASCO INSPIRATION APP
MET AUGMENTED REALITY

Vasco lanceert een unieke app die een 

aantal bestaande digitale oplossingen samenbrengt die 

vandaag al op de Vasco-website te vinden zijn. 

Eén van de meest bijzondere features is de Augmented 

Reality (AR) functie waarmee je een Vasco-designradiator 

virtueel kan visualiseren in je eigen interieur.

VASCO  
DIGITAL 
SOLUTIONS

WAARHEIDSGETROUWE 3D-WEERGAVE 
De meest opvallende feature in de AR-app is zonder twijfel 

de mogelijkheid om via “Augmented Reality” zeer waar-

heidsgetrouw te simuleren hoe een Vasco-radiator in jouw 

ruimte (badkamer, woonkamer, keuken) zal ogen. 

Je kan met deze app een foto maken van een ruimte naar 

keuze en vervolgens je favoriete designradiator in wit of in 

je favoriete kleur in het interieur visualiseren. De radiator 

wordt in 3D weergegeven, waarbij rekening gehouden 

wordt met de lichtinval, schaduweffecten, etc. 

Uiteraard zijn de getoonde kleuren slechts indicatief. 

De finale kleurkeuze kan best in de showroom gebeuren.

Inspiration
App

DOWNLOAD 
DE VASCO
INSPIRATION APP > VASCO COLLECTIES

KIES JE FAVORIETE
RADIATOR

AUGMENTED REALITY 
VISUALISEER VIRTUEEL

FOTOGRAFEER JE INTERIEUR 
PLAATS DE RADIATOR
IN 3D IN HET BEELD

DEALER LOCATOR
CHECK LIVE IN EEN 
SHOWROOM IN JE BUURT> > >

BESTEL JE 
ACCESSOIRES 

ONLINE

Vasco heeft een uitgebreid 
gamma accessoires voor 

radiatoren en ventilatie. 
Denk bvb. aan handdoek-

beugels, knoppen en 
thermostaatkranen voor 

radiatoren, alsook 
luchtventielen en filtersets 

voor ventilatie-units. 

www.shop.vasco.eu
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2020EVENTS
BATIBOUW 29/02-08/03
BRUSSEL BELGIË

SHK 10-13/03
ESSEN DUITSLAND

DUURZAAM VERWARMD 17-19/03
VIJFHUIZEN NEDERLAND

MOSTRA CONVEGNO 17-20/03
MILAAN ITALIË

NORDBAT 01-03/04
LILLE FRANKRIJK

ARTIBAT 21-23/10
RENNES FRANKRIJK 

INSTALLDAY 20/11
BRUSSEL BELGIË

ARCHITECT@WORK
LUXEMBURG  22-23/04
BRUSSEL 13-14/05
LYON 11-12/06
ROTTERDAM 16-17/09
BERLIJN  7-8/10
MILAAN 4-5/11

WWW.VASCO.EU
WWW.BRUGMAN.EU
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