
 UltradUnne  vloerverwarming 
installatievoordelen 
eenvoUdig inkopen
Eenvoudig inkopen bij Rosco N.V. 

eenvoUdig te installeren
Dankzij de dunne, flexibele draad is het installeren kinderspel. De zelfklevende verwarmingsmat 
voorkomt verschuiven en opwippen.

altijd toepasbaar 
De 1,5mm dunne verwarmingsdraad zorgt voor een minimale opbouwhoogte. Zowel toepasbaar bij 
nieuwbouw als renovatie, op vrijwel iedere ondergrond (zelfs een bestaande tegelvloer) en onder alle 
type afwerkvloeren. 

voordelig te installeren 
Dankzij de ultra dunne verwarmingsdraad heeft u vijf keer minder tegellijm nodig en bespaart u tijd. 

professionele ondersteUning op loCatie
In het geval van storingen en of problemen kunt u tegen betaling  rekenen op professionele 
ondersteuning op locatie. Eigen specialisten kunnen breuken vakkundig traceren en repareren. 

gebrUikersvoordelen 

eenvoUdig 
Quickheat-Floor vloerverwarming is eenvoudig in te regelen dankzij de geavanceerde thermostaat. 

slimme verwarming
Quickheat-Floor elektrische vloerverwarming is eenvoudig aan te passen aan uw leefstijl. 
Quickheat-Floor verwarmt de ruimte razendsnel en geeft direct comfortabele stralingswarmte. 

voordelig 
Quickheat-Floor is energiezuinig in het verbruik. Dat is goed voor het milieu en goed voor uw
portemonnee. Met de thermostaat kan het verbruik eenvoudig afgelezen worden. 

dUUrzaam 
Elektrische vloerverwarming van Quickheat-Floor is energiezuinig en onderhoudsvrij. 

ONTDEK HET AANGENAME COMFORT VAN QUICKHEAT-
floor® vloerverwarming
Quickheat-Floor vloerverwarming is een toepasbare, duurzame vloerverwarming die klussers,
installateurs en doe het zelvers voordeel en eenvoud oplevert. De ultradunne verwarming ver-
warmt vloeren snel  en aangenaam, gemiddeld 5x sneller dan traditionele systemen. Doordat 
Quickheat-Floor direct tegen het vloeropppervlak aanligt, straalt het vrijwel meteen bij 
inschakelen de comfortabele warmte via de vloer af, sneller kan gewoonweg niet. 
Quickheat-Floor is eenvoudig te installeren en veelzijdig. Het warmt razendsnel en geeft meer 
comfort en rendement dan traditionele verwarmingssystemen. Quickheat-Floor is ideaal voor 
kleinere ruimtes in zowel nieuwbouw als renovatie.

QUICKHEAT-FLOOR® bASIC 
(DRAAD Op MAT)
Het zelfklevende groene gaas zorgt ervoor dat 
de vloerverwarming glad op de vloer komt te 
liggen tijdens de installatie.
 
•  160 W per m²
•  Dunste en meest flexibele systeem ter wereld
•  Ideaal voor grotere ruimtes
•  Verkrijgbaar van 1m² tot 10m²

QUICKHEAT-FLOOR® FLEX 
(DRAAD Op ROL)
De eerste vloerverwarming voor de 
professionele klusser/installateur die op rol 
beschikbaar is.

•  130 W, 160 W of 200 W per m²
•  Dunste en meest flexibele systeem ter wereld
•  Ideaal voor kleine ruimtes met hoeken en  
     bochten ( zoals een badkamer)
•  Verkrijgbaar van 1m² t/m 5m² (afhankelijk van  
    gewenste wattage per/m²



 UltradUnne  vloerverwarming 
VERbRUIKSKOSTEN QUICKHEAT-
floor®
Elektrische vloerverwarming is beslist niet duur in het verbruik. De 
verwarming verwarmt alleen op het moment dat het nodig is. 
Bijvoorbeeld 2 uur ‘s ochtends en 2 uur ‘s avonds. De grafiek 
hiernaast geeft dit schematisch weer. De gele lijn is de gewenste 
temperatuur. De groene lijn geeft de vloertemperatuur weer. 

Quickheat-Floor vloerverwarming verwarmt alleen op het 
moment dat u het wenst. De tweede grafiek laat zien dat 
traditionele vloerverwarming de vloertemperatuur de 
gehele dag op 25 graden houdt, terwijl u de ruimte zoals in het 
voorbeeld alleen 2 keer per dag 2 uur wilt verwarmen. 

de verbrUikskosten voor een gemiddelde 
badkamer  
In een badkamer met een vloeroppervlakte van 3m² is een 
verwarmingselement van 500W nodig. De prijs voor elektriciteit is 
gemiddeld € 0,20 per kW/uur.

Het eerste uur gebruikt de verwarming het volle vermogen van 
500W (€ 0,10) om op te warmen van 18 graden naar 25 graden. De 
verwarming gebruikt daarna nog 1/3 van het vermogen om de 
temperatuur vast te houden op 25 graden (€ 0,03) .
 
De verbruikskosten voor deze situatie, waarbij de verwarming 2 uur 
‘s ochtends en 2 uur ‘s avonds verwarmd, zijn € 0,26* per dag.

* Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend, externe factoren zijn buiten 
   beschouwing gelaten. * Tarieven verschillen per energieleverancier. 
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