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Perfecte techniek.
Eenvoudige montage.

bijvoorbeeld knuffelbank, tepidarium of badkamer.

• Uniek op de markt:
De slanke VarioRail met Variomodule-buizen: slechts 17 mm opbouwhoogte.

EasyFlex wandverwarming type EWH 77

• COMPLEET AFGESTEMD SYSTEEM in plaats van ‘willekeurig bijeengevoegde’

3

Deze wandverwarming met een zeer groot vermogen

componenten – perfecte garantie voor u en uw installateur.

77 mm

heeft slechts een opbouwhoogte van 17 mm, daarnaast

2

4

is het zeer gemakkelijk te plaatsen.

• Ideaal voor de bouw van centraal verwarmde kachelovens,
woonlandschappen, knuffelbanken of een tepidarium. Elke willekeurige
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vormgeving is mogelijk!
2

VarioRail 11,6 / 77

3

Bevestiging met slagplug

4

Glasvezeldoek voor pleister (geleverd door de
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• Afgewerkte FlexPleister oppervlakken of een keramische bekleding – de keuze
is geheel aan u!
17 mm

opdrachtgever)
5

• FlexPleister kan ZONDER VOORBEHANDELING VAN DE ONDERGROND

Pleister (geleverd door de opdrachtgever)

op poreus beton worden aangebracht.

EasyFlex wandverwarming type EWH 77F

• De plaats van de Variomodule-buis kan op elk moment betrouwbaar worden

Ideaal voor tegelkachels, verwarmde woonlandschappen,

bepaald met de Variotherm leidingzoeker (schilderijen ophangen!)

knuffelbanken of een tepidarium. Het sensationele

2

FlexPleister kan ZONDER VOORBEHANDELING VAN
Variomodule-buis
11,6 x 1,5mm

77 mm

3

DE ONDERGROND op poreus beton (bijv. Ytong) worden

• 10 jaar garantie

4

aangebracht. Voorbewerken met bijvoorbeeld primer is
niet meer nodig! Het oppervlak is wit en kan vlak

1

afgewerkt worden, er hoeft geen glasvezeldoek raster
in te worden verwerkt!

FlexPleister

Verdeler

De Variotherm
thermostaten
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Variomodule-buis 11,6 x 1,5 mm

2

VarioRail 11,6 / 77

3

Bevestiging met slagplug

4

FlexPleister
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Variomodule-buis 11,6 x 1,5 mm

2

VarioRail 11,6 / 77

3

Bevestiging met slagplug

4

FlexPleister
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Flexibele lijm (geleverd door de opdrachtgever)
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Keramische bekleding (geleverd door de

17 mm4 mm

Uw Variotherm partner
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77 mm
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opdrachtgever)
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GEEFT HET LEVEN WARMTE

buis afstand van slechts 77 mm.

of een compleet systeem voor de bouw en verwarming van
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• Wandverwarming met een groot verwarmend vermogen vanwege de

zonder Variotherm FlexPleister: als wandverwarming voor woonruimtes

Variomodule-buis 11,6 x 1,5 mm

Wandverwarming met een groot vermogen
Kacheloven
Tepidarium

De voordelen van Variotherm
EasyFlex wandverwarming:

Variotherm EasyFlex wandverwarming is er in twee varianten, met of

1

EASYFLEX WANDVERWARMING

EasyFlex-Wandverwarming
Individueel, flexibel & groot vermogen.

x

Uw huis creatief en flexibel verwarmd!

U wilt lage-temperatuur wandverwarming in uw woning? Of een centraal verwarmde

Warmte in de meest aangename vorm, dat garandeert het

kacheloven zonder hout of as? Of een knuffelmuur? Of een tepidarium (een ruimte

creatieve en flexibele systeem van Variotherm EasyFlex

wordt het afweersysteem van het lichaam gestimuleerd.

waarin alle oppervlaktes worden verwarmd, in het plafond kunnen infraroodlampen

wandverwarming. Daarmee kunnen zowel woonruimtes als

Daarnaast kan het heerlijke ontspannende verblijf in het

geplaatst worden)? Dan is de EasyFlex wandverwarming de beste oplossing voor u.

kachelovens, woonlandschappen, knuffelbanken of een

In een tepidarium kunt u genieten van milde warmte en

tepidarium zo lang duren als u wilt.

tepidarium worden verwarmd.
Het is een doordacht creatief systeem, dat eenvoudig is aan te leggen en dat zich zeer
gemakkelijk aan ronde, gebogen of speelse vormen laat aanpassen. Zelfs de kleinste
vlakken kunnen ermee worden verwarmd!

Wandverwarming met groot vermogen
EasyFlex wandverwarming biedt een verwarmingssysteem met een groot vermogen,
omdat de afstand tussen de verwarmingsbuizen zeer klein is (slechts 77 mm!)
Variomodule-buis
11,6 x 1,5mm

Daardoor verwarmt ze elke wand erg goed en snel. Daarbij is EasyFlex wandverwarming
extreem slank: de opbouwhoogte bedraagt 17 mm, wat een record lijkt te zijn.
Een centraal verwarmde kacheloven
zorgt in elk huis voor een behaaglijke

De componenten van de Variotherm EasyFlex wandverwarming:

stralingswarmte. Het maakt niet uit of hij

VarioRail 11,6 x 77

licht bepleisterd is, of dat het

• De Variomodule-buis 11,6 x 1,5 mm
Makkelijk met de hand te buigen, speciaal ontwikkelde 5-laagse buis,

abst
isr het pronkstuk van elke
gezellige

100% diffuusdicht.
Retourbuisbeugel,
Slagplug
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Modul-Wof volledig betegeld is,shet
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EasyFlex wandverwarming
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• Retourbuisbeugel, Slagplug

gebruikelijke houtkachel: geen gesleep

Probl
em.
met
brandstoffen,
geen as, geen vuil! (4

• De Variorail 11,6/ 77
Buigmal en
kalibreergereed
-schap

Zeer handzaam, opbouwhoogte slechts 17 mm, houdt de Variomodule-buis van het

m2 oppervlakte bij ta/tr =50/40 ºC en

oppervlakte, zodat de pleisterlaag de buis omhult. Dit optimaliseert het thermisch

een ruimtetemperatuur van van tr=22 ºC

vermogen van de wand.

heeft een warmteafgifte van 764 Watt).

• Buigmal en kalibreergereedschap
• FlexPleister (EWH 77F)
Elastisch, goed, snel en zonder voorbehandeling ook op

FlexPleister
(EWH 77F)

poreus beton te verwerken. Hoge gebruikstemperatuur tot

Wie thuis een snel reagerende

95ºC. Zonder raster voor pleister te gebruiken, afgewerkte,

wandverwarming met een groot

kant en klare, witte oppervlaktes.

vermogen wil hebben, die zet zijn
zinnen op EasyFlex. Het is naast alle
andere voordelen ook een

Er zijn nauwelijks mensen die in de winter
geen warmte en geborgenheid zoeken. En
juist daarom zijn er centraal verwarmde
knuffelbanken en woonlandschappen. Deze
zijn overigens ook in de zomer mooi om

energiebesparend lage-temperatuur

naar te kijken. Kortom: ze nodigen het hele

verwarmingssysteem en daarom zeer

jaar uit om er gezellig op te gaan zitten of

geschikt voor een Hr-ketel,
warmtepomp of zonnegascombie.

liggen.

