
G
EE

FT
 H

ET
 L

EV
EN

 W
A

R
M

TE

VarioKompKompakt

opvulmiddel

Variomodule-

buis 11,6 x 1,5 mm

VarioKomp NIEUW: slechts 20 mm opbouwhoogte

Vloerverwarming

VarioKomp
Slechts 20 mm opbouwhoogte
Ideaal voor houtskeletbouw, renovatie en houten ondervloeren!
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De voordelen van de Variotherm vloerverwarming VarioKomp: 

• Extreem lage opbouwhoogte: slechts 20 mm! 
 
• De nieuwe Variomodule-buis:  buis met 5 lagen, die met zijn 11,6 mm buitendiameter en 1,5 mm buis-wanddikte  
   ideale afmetingen heeft en minimale buisweerstandsverliezen garandeert. Ze zijn 100% diffuusdicht! 
 
• De nieuwe Kompaktplaat: Slechts 18 mm hoog! Bouwbiologisch gecontroleerde FERMACELL gipsvezelplaten  
   (IBO-keurmerken van het Oostenrijks Instituut voor Bouwbiologie en –ecologie). Volledig flexibel platensysteem. 
 
• Snel en eenvoudig te plaatsen: Dankzij de noppen in de plaat zijn de Variomodule-buizen heel gemakkelijk  
   te plaatsen. 
 
• Nieuw Kompakt opvulmiddel: De nieuwe trendsetter in de vloerverwarming voor droge afbouw.   
   De Variomodule-buizen worden optimaal omsloten. Dat garandeert een OPTIMAAL THERMISCH VERMOGEN. 
 
• Gebruiksvriendelijke montage: het Kompakt opvulmiddel erop gieten, gladstrijken en klaar! Zo kan men snel en schoon   
    werken. En het mooie ervan is: Na een korte droogtijd van ± 5 uur bij slechts 10 ºC is de vloer alweer begaanbaar. 
 

Onderdelen van het systeem 
 
Kompaktplaat 1000 x 600 x 18 mm 
Variomodule-buis: 11,6 x 1,5 mm 
Kompakt opvulmiddel: 25 kg 

Variomodule-buis 11,6 x 1,5mm 

Vloerafdekking 
(tegels, hout, linoleum* en tapijt*) 

Kompaktplaat 

Kompakt opvulmiddel 

 

20 mm 

Onderconstructie 

Kompaktplaat 

Variomodule-buis 

Kompakt opvulmiddel 

…nog gelijkmatiger kan niet… 
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Vergelijkende meting tussen VarioKomp en zandcementdekvloer 

 

Heel opvallend is de snelle opwarming en reaktietijd van de VarioKomp vloer in 

vergelijking met traditionele vloerverwarming. 

• Daardoor is VarioKomp aanzienlijk beter te regelen. De oppervlaktetemperatuur   

   van VarioKomp is hoger dan de vloerverwarming met een zandcementdekvloer. 

• Hierdoor ontstaat een efficiënte spreiding van het verwarmend oppervlak. Tevens zijn   

   lagere aanvoertemperaturen mogelijk. 

 

Uw Variotherm partner 

  

Kamertemperatuur 

 

Aanvoertemperatuur 

 

Gemiddelde oppervlaktetemperatuur VarioKomp 

 Gemiddelde oppervlaktetemperatuur  
zandcementdekvloer 
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*voor de zachtere vloerafdekking is een extra 5-10 mm tussenlaag vereist. 

Informatie aanvragen

vlnr: Luuk Dijkhuis, Arjen Hiemstra, Rinze Dijkstra, Frans Heijnis

Offerte aanvragen

http://www.technea.nl/contact
http://www.technea.nl/offerte/prod=26/

