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PANEEL- EN BADKAMERRADIATOREN

Brugman:
een sterk
merk

Topkwaliteit, vakmanschap, betrokkenheid en modernste productietechnieken maken van Brugman een sterk merk.

BRAND OF VASCO GROUP

Door gebruik van een hoogwaardige staalkwaliteit en een optimaal beschermende
lak en coating kan Brugman 10 jaar garantie bieden op alle producten uit zijn
gamma. Een waarborg voor een degelijke, duurzame verwarmingsoplossing
waaraan u vele jaren plezier beleeft.
In een markt in verandering handhaaft Brugman haar sterke positie en blijft meer
dan ooit de eerste keuze voor installateurs in Nederland. Brugman bracht in 1965
zijn eerste radiator op de markt. Vandaag, meer dan 50 jaar later, is Brugman een
gekend en vertrouwd merk in heel Europa. Brugman biedt een uitgebreid assortiment
paneelradiatoren voor woningbouw en projectbouw en staat voor een kwalitatieve,
duurzame en betaalbare verwarmingsoplossing. Het synoniem van innovatie en
efficiëntie in verwarmingstechnologie, zowel voor nieuwbouw als renovatie. Met
Brugman maakt u als professional de juiste keuze!

Vasco Group is een totaalaanbieder van verwarmings- en ventilatieoplossingen met
verkoopactiviteiten in Europa, maar ook in verre exportmarkten zoals Japan, VS en
Nieuw Zeeland. Bekende merken die tot Vasco Group behoren zijn: Vasco, Brugman
en Superia. Vasco is een toonaangevende producent van designradiatoren, ventilatie,
vloerverwarming en koeling en is marktleider in badkamerradiatoren in Benelux.
Brugman en Superia zijn kwaliteitsmerken voor paneelradiatoren en behoren tot de
absolute top in hun segment. Vasco Group ontwikkelt en produceert innovatieve
verwarmings- en ventilatieoplossingen voor een comfortabel binnenklimaat.
De zoektocht naar alternatieve materialen, innovatieve designs en vernieuwende
productieprocessen, leverde Vasco al tal van internationale designawards op.
Het hoofdkantoor van Vasco Group is gevestigd in Dilsen (België). De productiebedrijven bevinden zich in België, Nederland en Polen. Vasco Group telt ca. 600
medewerkers en maakt deel uit van de Zwitserse Arbonia Groep.

www.arbonia.com

Brugman is al decennia lang Nederlands kwaliteitsmerk van paneelradiatoren, die
nog steeds op hun oorspronkelijke locatie in Tubbergen geproduceerd worden.
Brugman is alom bekend bij installateurs, grote installatiebedrijven, gebouweigenaren
en voorschrijvers in Nederland, Frankrijk, Duitsland en Polen. Met een landelijke
distributie en beschikbaarheid via o.a. Technische Unie en Wasco, is Brugman in
Nederland een logische keuze.
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Follow us on Facebook and YouTube

Download the Vasco-App Climate Control

Meet us at www.brugman.eu

BRUGMAN
RADIATOREN
1e KEUZE VOOR
NEDERLANDSE
WONING- EN
PROJECTBOUW

Mini
Bano
Centric
Casual Classic
Brugman Collecties
Elektrisch
E-Panel
Brugman biedt een uitgebreid aanbod paneelradiatoren
voor alle toepassingen in de woon- en werkomgeving.
Een combinatie van techniek en vormgeving, voor
nieuwbouw en renovatie, alsook voor lage temperatuursystemen. Brugman paneelradiatoren zijn beschikbaar in
6 overzichtelijke collecties:
• Casual collectie:
Standard, Standard Zn, Compact 4, Uni 6, 		
Piano Uni 6
De Standard radiator is niet alleen beschikbaar in
alle standaardmaten maar ook in een verzinkte
versie (extra beschermlaag, speciaal voor vochtige
ruimtes zoals openbare douches, toiletten, 		
zwembaden...).
• Centric collectie (met middenaansluiting):
Centric, Piano Centric, Centric Line
Centric Verti Standard, Centric Verti,
Piano Centric Verti, Centric Verti Line
• Mini collectie:
Mini Compact, Piano Mini 1, Piano Mini 2
• Classic collectie:
Column
• Bano collectie:
Bano, E-Bano (elektrische) badkamerradiatoren
• E-Panel collectie:
elektrische paneelradiatoren, horizontaal en 		
verticaal, met vlakke of geribde voorplaat

Professioneel
advies voor
woningbouw en
projectmarkt

Logistieke
voordelen
100% Nederlands
Brugman is een sterk merk van Vasco Group,
dat sinds mei 2018 tot de Zwitserse Arbonia
Group behoort. Arbonia is de marktleider in de
Europese HVAC-branche en biedt geïntegreerde
totaaloplossingen voor het binnenklimaat.
Als onderdeel van deze financieel solide
internationale speler is Brugman meer dan
ooit tevoren sterk verankerd in de Nederlandse
installatiebranche met een 100% Nederlandse
productie vanuit de productielocatie in
Tubbergen.

Uitgebreid Nederlands salesteam
• hoog voorraadvolume in Tubbergen
• uit voorraad leverbaar bij groothandels in 		
Nederland
• korte levertermijnen
• optimale leverbetrouwbaarheid
• logistieke efficiëntie en snelle verzendingen 		
binnen Nederland
• hoge flexibiliteit en snelle reactietijd bij (project)		
aanvragen
• direct contact met verkoop binnendienst in 		
productielocatie Tubbergen

Vasco Group is niet enkel actief in de woningbouw
sector. Ook in de internationale projectmarkt is
Vasco Group (met haar merken Vasco, Brugman en
Superia) al decennialang een vaste waarde in Europa
bij voorschrijvers en grote installatiebedrijven. Of het
nu gaat om kantoorgebouwen, appartementen,
scholen, woningbouw, ziekenhuizen, etc. Brugman
biedt met haar innoverende, duurzame en energieefficiënte paneelradiatoren altijd een passende
oplossing voor elk project.
Het salesteam Nederland bestaat uit een ervaren
en gedreven team van professionals die de
B2B-markt (installateurs, groothandelaars) en de
ruime projectmarkt (voorschrijvers) bedienen en
deze doelgroepen dagelijks adviseren met hun
commerciële en technische expertise.
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