
               

   

Bij een renovatie bezorgt 
hakken en breken vaak 
veel overlast. Niet met 
Speedheat! Omdat het 

systeem maar 1 mm 
dun is, en bovenop uw 
vloer wordt geplaatst, 

hebben wij vaak binnen 
één dag het hele 

systeem geïnstalleerd. U 
profiteert direct van een 

heerlijk warme vloer, 
meer comfort en een 

energiezuinig  toekomst 
bestendig systeem. 
Dit is ook nog eens 

15x sneller warm dan 
watervloerverwarming.

Speedheat infrarood vloerverwarming is de ideale oplossing voor elke reno-
vatie uitbouw, het ombouwen van een garage tot kamer, de bouw van een 
serre... Ultradunne gepatenteerde verwarmingselementen van slechts 1mm 
dun zorgen voor directe warmte precies daar waar en wanneer u het nodig 
heeft. 

Overal toepasbaar als hoofd- of bijverwarming
Speedheat kan worden toegepast als hoofd- of bijverwarming, onder elk type 
afwerkvloer. Als hoofdverwarming wordt uw volledige huis of de volledige 
ruimte verwarmd door ons systeem. Bij bijverwarming geeft ons systeem net 
dat extra beetje warmte naast uw huidige verwarmingssysteem. Het systeem 
kan onder alle vloeren, maar ook op wanden, achter spiegels, bovenop uw 
systeemplafond, onder een los vloerkleed of vast tapijt of middels een infra-
roodpaneel aan de wand. Het systeem is zeer flexibel, waardoor het op zowel 
rechte als gebogen oppervlakten kan worden aangebracht. 

Geen hakken of breken
Onze warmte-adviseurs begeleiden u vanaf de allereerste inventarisatie  
tot zelfs na de installatie. Voordat u een advies op maat krijgt,  
inspecteren wij de ruimte(s) en met name de, isolatie en ondergronden. Wij 
verzorgen een vlekkeloze installatie zonder hakken of breken, met  
minimaal materiaalgebruik en overlast. 

De prijs is op uw situatie afgestemd
Een offerte bij Speedheat is altijd een offerte op maat. Omdat elke situatie  
anders is maken we voor u graag een persoonlijke offerte zodat u niet voor 
verrassingen komt te staan. We houden rekening met hoe groot de ruimte is, 
of u Speedheat als hoofd- of bijverwarming wilt, hoe de isolatie is, welke on-
dervloer u heeft en welke vloer u er boven op wilt. Wij voorzien u graag van 
advies wat de mogelijkheden zijn in uw situatie.

Elektrisch verwarmen: helemaal niet duurder!
Als we radiatoren vervangen door elektrische verwarming betaalt u natuurlijk meer 

voor elektriciteit - maar ook minder voor gas. Hoe beter de isolatie, hoe meer de  

verhouding verschuift in het voordeel van Speedheat. Doordat Speedheat niet IN maar 

OP de cementvloer wordt aangelegd reageert het systeem zeer efficiënt en snel als u het 

warmer wilt hebben. Met onze slimme thermostaten kunt u per vertrek verwarmen en zo 

extra besparen op energie. 
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