
Warmte voor  
elk moment

VLOERVERWARMING



5 warme redenen om  
voor Radson te kiezen:

• Purjet: systeem met zeer korte installatietijden, met gespoten 

PU-isolatie als dragend element. 

• Rolljet: eenvoudig systeem met heel korte installatietijden, op 

basis van geëxpandeerd polystryeen op rol. 

• Noppjet: systeem op basis van voorgevormde noppenplaten 

voor een perfect geometrisch verlegpatroon.

• Clickjet: geïntegreerd en doordacht systeem met een grote 

flexibiliteit bij het bepalen van de verlegpatronen. 

• TS 14: compact systeem, geschikt voor houtskeletbouw en 

renovatie van bestaande woningen. 

ONZE WARMTECOLLECTIE

Voor het moment dat je vrienden gezellig op hun sokken bij je aan tafel zitten. Voor het moment 

dat je peuter zijn eerste stapjes zet, blootsvoets op de warme vloer. Voor het moment dat je na de 

winterwandeling je verkleumde tenen weer tot leven wekt. De innovatieve vloerverwarming van Radson 

maakt elk moment in je leven nét een graadje warmer. 

1. Energiebesparende lage temperatuur 
De vloerverwarmingssystemen van Radson werken op een lage temperatuur. Ze brengen dus zeer 
effectief warmte en hebben minder energie nodig om efficiënt te kunnen functioneren. Zéker als je 

je vloerverwarming combineert met andere systemen zoals een warmtepomp! 

2. Esthetisch en plaats besparend   
Weinig plaats in huis, of wil je je muren vrijhouden voor een extra ruimtelijk gevoel? 

Vloerverwarming bespaart je heel wat plaats, is onzichtbaar én je hebt er geen onderhoud aan. 

3. De beste service  
Radson heeft al decennialange ervaring in vloerverwarming.  Onze installateurs stellen je dan ook 

graag het juiste technische systeem voor jouw situatie voor. 

4. 10 jaar garantie  
Op de vloerverwarming van Radson krijg je 10 jaar systeemgarantie, en op de buizen geniet je 30 
jaar kwaliteitsgarantie. 

5. Slimme zoneregeling via de app  
Vanaf nu kun je dankzij de handige app Touch E3 de temperatuur regelen van je vloerverwarming 

en (elektrische) radiatoren, waar je ook bent. Ideaal om je badkamer al te laten opwarmen vanuit je 

luie zetel of je bureauruimte enkele graden hoger te zetten vanop kantoor om thuis nog wat door 

te werken. 



Vloerverwarming en radiatoren: het perfecte duo

Beide warmteoplossingen hebben heel wat voordelen. Zo geeft vloerverwarming 

een gelijkmatige warmte vrij, maar geven radiatoren veel sneller warmte. Het is dus 

slim om het beste van beide werelden te combineren! Op de benedenverdieping 

is vloerverwarming bijvoorbeeld een slim idee, zeker als je hem ook in de hal en 

op het toilet legt. In een goed geïsoleerde slaapkamer, daarentegen, heb je geen 

vloerverwarming nodig en volstaat een (elektrische) radiator. De badkamer, ten slotte, 

krijg je zelden goed genoeg verwarmd met enkel vloerverwarming. Een radiator of 

elektrische handdoekendroger doet er nog de nodige graden bij. 

De radiatoren en vloerverwarmingssystemen van Radson zijn zo ontworpen dat ze 

elkaar aanvullen voor een optimaal en energiezuinig warmterendement. 

Loop warm voor de beste tips en mooiste beelden en vind de showroom in jouw buurt via
www.radson.com/nl
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