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COMFORT. VAN VLOER TOT PLAFOND.

Infraroodwarmte of stralingswarmte 
werkt net als in de natuur: Warmtegolven 
afkomstig van de zon bereiken overdag 
bijvoorbeeld de muur van uw woning. In 
deze muur vindt vervolgens warmteopslag 
plaats die vervolgens vertraagd weer 
wordt afgegeven. ‘s Avonds koelt de 
omgevingslucht af en wordt de afgifte van 
restwarmte uit de muur goed voelbaar. 

Of het nu gaat om een elektrisch of een 
watergedragen systeem: Gecombineerd 
met de e�ciënte aansturing, directe 
warmteafgifte, de extra lange levensduur 
en de mogelijkheid iedere ruimte 
afzonderlijk te regelen, maakt dat MAGNUM 
verwarmingssystemen de perfecte 
verwarmingsbron zijn. 

Infrarood energie

Een ander belangrijk kenmerk van infrarood 
energie is dat het 100% rendement heeft. 
Alle warmte die wordt geproduceerd komt 
ook in de omgeving terecht. Er is geen 
schoorsteen of leiding waarin energie 
verloren gaat. 

100% rendement
Omdat convectiewarmte de lucht opwarmt 
en daardoor laat circuleren zal de opwarming 
van een ruimte langer duren. Warme 
lucht heeft als eigenschap dat het stijgt 
waardoor de temperatuur bij het plafond 
beduidend hoger ligt dan op de vloer. 
Gevolg: koude voeten en een warm hoofd. 
Bij stralingswarmte wordt de warmte direct 
afgegeven waardoor de ruimte gelijkmatiger 
en sneller voelbaar verwarmd.
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Infrarood verwarming Convectiewarmte

Vloerverwarming biedt de meest 
comfortabele manier van verwarmen. Door 
de gelijkmatige warmtestraling vanuit de 
gehele vloeroppervlakte wordt een zeer 
egale warmtespreiding gecreëerd. De 
vloertemperatuur zal snel een aangename 
waarde bereiken. Daarnaast kunt u met 
vloerverwarming geld besparen op 
energiekosten.

Hoofd- of bijverwarming?
In veel situaties is het mogelijk om 
vloerverwarming als enige warmtebron 
(Hoofdverwarming) te installeren. 
Wanneer de isolatiewaarde van de 
woning niet toereikend is, bijvoorbeeld 
bij een oudere woning, kan met een extra 
isolatielaag en het eventueel installeren 
van wandverwarming toch een hoge 
warmteopbrengst gerealiseerd worden. 
Vraag uw specialist naar de mogelijkheden.

Vloerverwarming

De plafondstralers verwarmen alles en 
iedereen binnen het stralingsbereik met een 
zeer korte opwarmtijd! Ideaal voor ruimtes 
die geen continue bezettingsgraad hebben 
en in korte tijd op temperatuur gebracht 
dienen te worden. De plafondstralers 
zijn “onzichtbaar” te plaatsen in een 
systeemplafond. Met de geïntegreerde 
ophangbeugel zijn de panelen ook direct 
aan het plafond te bevestigen.

Plafondverwarming

Altijd een condensvrije spiegel dankzij een 
zeer eenvoudige oplossing. Elektrische 
spiegelverwarming is een onmisbare 
warmtebron voor in uw badkamer. 
MAGNUM Look wordt direct aangesloten en 
eenvoudig geschakeld via de lichtschakelaar 
en voorkomt condensvorming in “no-
time”. Het voorkomt bovendien de nare 
handdoekstrepen die achterblijven na het 
verwijderen van condens. 

Spiegelverwarming

NATUURLIJK. WARMTE UIT DE BRON.

Tip: Sluit je 

spiegelverwarming 

aan op de 

lichtschakelaar en 

bespaar energie!

Tip: Creëer 

een heerlijke 

knuffelmuur door 

verwarming in

de muur te 

installeren

bespaar energie!

Vloerverwarming 

geeft bij lagere 

temperatuur een 

hoger warmtegevoel 

en is mede daardoor 

energiezuiniger.
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MAGNUM Mat (4mm)
Ideaal voor badkamer renovaties. Ook in de wand 
te installeren voor een heerlijke knu�elmuur.

MAGNUM TubeMat (9mm)
Ideaal voor badkamer renovaties. Eenvoudig aan 
te sluiten op een bestaand CV circuit.

MAGNUM SlimFit (12mm)
Ideaal voor renovatieprojecten. Zeer dun 
verwarmingssysteem voor vloer & wand!

MAGNUM Cable (7mm)
Ideaal voor nieuwbouw waar de cementdekvloer 
nog moet worden gestort.

MAGNUM Tacker (30-40mm)
Ideaal voor nieuwbouw waar de cementdekvloer 
nog moet worden gestort.

MAGNUM Noppenplaat (20-40mm)
Ideaal voor nieuwbouw waar de cementdekvloer 
nog moet worden gestort.

MAGNUM Foil (0,4 mm, excl. 5mm isolatie)
Zeer dun systeem voor onder houten vloeren 
met een beperkte installatiehoogte.

MAGNUM DryFloor (25mm)
Verwarmingssysteem voor onder houten vloeren.

= Elektrisch systeem

= Watergedragen systeem VLOERVERWARMING. VOOR IEDERE SITUATIE. 

NieuwbouwRenovatie Houten vloeren
De MAGNUM Mat, TubeMat en SlimFit 
systemen zijn uitermate geschikt voor 
renovatieprojecten. Door de minimale 
installatiehoogte hoeft er geen freeswerk 
verricht te worden om toch vloerverwarming 
te kunnen installeren. MAGNUM SlimFit kan 
zelfs in de muur worden verwerkt zodat er 
geen radiatoren in de ruimte nodig zijn.

MAGNUM Cable, Tacker- en Noppenplaat-
systemen zijn uitermate geschikt voor 
nieuwbouwprojecten. Deze systemen 
kunnen rechtstreeks in de cementdekvloer 
worden geïnstalleerd. Hierdoor kan er 
meer massa worden verwarmd en is de 
warmteafgifte optimaal. 

Speciaal voor parket, laminaat en houten 
vloeren zijn er 2 systemen beschikbaar:
Een ultra-dunne (0,4mm) elektrische 
vloerverwarmingsfolie en een 
25mm watergedragen systeem met 
warmtegeleidingspro�elen, zodat de warmte 
over een zo groot mogelijk oppervlak 
verdeeld wordt.

Bespaartip: 

Vloerverwarming 

werkt efficiënter 

met een goed 

geïsoleerde 

ondervloer.
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Regeling voor “W” systemen:

Safety systemen

ALTIJD. VOLLEDIGE CONTROLE.

HELDER. IN KWALITEIT EN SERVICE.

Veiligheid, preventie en continuïteit 
zijn de sleutelwoorden die een 
investering voor het aanleggen van 
een vorstvrij installatie rechtvaardigen. 
Met name voor op- en afritten onder 
een hellingshoek van distributiecentra, 
parkeergarages, ziekenhuizen, 
brandweerkazernes, kantoorpanden etc. 
Het MAGNUM Outdoor systeem biedt 
u veiligheid en betrouwbaarheid tegen 
minimale investerings-, verbruiks- en 
onderhoudskosten. 

Het MAGNUM Trace programma biedt 
totaaloplossingen voor het vorstvrij houden 
van (water-) leidingen, goten en afvoeren. 
Er is tevens een stekkerklaar vorstvrijlint 
verkrijgbaar met ingebouwde thermostaat.

MAGNUM Outdoor Cable

MAGNUM Trace Gutter Heat MAGNUM Ideal vorstvrijlint

MAGNUM producten zijn ontwikkeld met oog 
op het sterk veranderlijke klimaat in Europa 
waarbij de buitentemperatuur binnen enkele 
uren sterk kan schommelen. Dit vraagt om 
regelapparatuur die snel en nauwkeurig 
reageert. De MAGNUM thermostaten denken 
zelf vooruit en berekenen de benodigde 
opwarmtijden en de hoeveelheid energie die 
daarvoor nodig is.

Dankzij nauwkeurige digitale aansturing 
van onze geavanceerde klokthermostaten is 
een optimaal en comfortabel woonklimaat 
binnen ieders bereik. Tevens kunnen 
MAGNUM verwarmingssystemen zeer 
eenvoudig gekoppeld worden aan nieuwe 
of bestaande domoticasystemen waardoor 
u er geen omkijken meer naar heeft.

Alle thermostaten zijn in eigen huis 
ontworpen en ontwikkeld. Dankzij 25 
jaar ervaring behoren deze thermostaten 
inmiddels tot de meest betrouwbare op de 
Europese markt.

VEILIGHEID. ZONDER COMPROMIS.

MAGNUM Heating fabriceert en 
assembleert de meeste producten zelf in 
haar eigen productieafdeling. Op deze 
manier wordt het traject van begin tot 
eind in eigen hand gehouden en is er een 
optimale kwaliteitsbewaking. Daardoor 
kunnen wij u de hoogste prijs/kwaliteit-
verhouding aanbieden. Dit maakt ons tot 
de meest betrouwbare leverancier van 
verwarmingsproducten.

Eigen productie

Naast productiefaciliteiten in Azië en Finland 
draagt het gros van onze producten  het 
label “Made in Holland”.  MAGNUM Heating 
levert uitsluitend hoogwaardige, duurzame 
en energiezuinige verwarmingssystemen, 
met vaak een levenslange warmtegarantie. 
MAGNUM Heating producten voldoen 
aan de hoogste normen en zijn gekeurd 
door gerenommeerde Europese keurings-
instanties als VDE, KEMA, FIMKO etc. 

Made in Holland
MAGNUM Heating producten zijn 
verkrijgbaar bij iedere erkende installateur 
of badkamerspeciaalzaak. Zij adviseren en 
verzorgen meestal ook de installatie. 

Wenst u tussentijds meer informatie? 
Bezoek dan magnumheating.nl of bel 
tijdens kantooruren 0166 - 609 300. 

Slim geregeld

MAGNUM Outdoor Mat

MAGNUM S-Control
Eenvoudige aan/uit thermostaat

MAGNUM Z-wave Control
Digitale thermostaat voor Z-Wave systemen

MAGNUM X-treme Control
Geavanceerde digitale klokthermostaat

Handig: 

U stelt zelf in 

wanneer uw vloer op 

temperatuur moet zijn, 

de thermostaat berekent 

zelf de benodigde 

opwarmtijd.
opwarmtijd.

Meer informatie?

Regeling voor “E” systemen:

MAGNUM W-Controlller
Centrale voor zone regeling

MAGNUM W-Thermostaat
Draadloze klokthermostaat

Gebruiksvriendelijke aansturing van de 
zones van uw vloerverwarmingssysteem.
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C&F Technics
MAGNUM Heating B.V.
Slabbecoornweg 41
4691RZ Tholen

T    +31(0)166-609 300
F    +31(0)166-604 877
E    info@magnumheating.nl
W  magnumheating.nl
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