
 

 

          De plintverwarming die uw huis verwarmt... 
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    Voordelen van het gebruik 

Stralingswarmte 

Minimale luchtbeweging creëren 

een comfortabele leefomgeving 

Energiezuinig 

Verbruikt minder energie dan gewone ver-

warmingselementen.( Vraag naar de voor-

waarden). 

Snelle reactie 

Altijd de juiste temperatuur. 

Werkt met elke vloerafwer-

king 

Tapijt, laminaat, parket, vinyl en  

plavuizen. 

Makkelijke installatie 

Geïnstalleerd met minimale wijziging aan 

uw huis. 

Vrij te bepalen muurruimte 

Creëer een zelf te bepalen ruimte tussen 

de muur. 

Het slimme alternatief voor radiatoren en vloerverwarming. 
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Voel 

het verschil... 



MADE IN 

 BRITAIN  

De plintverwarming die 

uw huis verwarmt... 

Stelt u zichzelf eens voor, een huis zonder radiatoren, waar u het ontwerp zo van 

kan bepalen en kan regelen met meubilair zoals u dat zelf wil of een controleerba-

re, comfortabele en een energiezuinige verwarming systeem dat reageert in een 

paar minuten en toch net zo goed werkt met vloerbedekking, laminaat, parket, vi-

nyl of plavuizen. 

ThermaSkirt is een eenvoudig, innovatief en een bewezen verwarming systeem dat de verwarming combineert 
met een stijlvol, strak en onopvallende plint. 
 
Geen cv-ketels, geen radiatoren en geen vloerverwarming meer nodig. 
 
Beschikbaar in H2O (water) en elektrische uitvoeringen. 
 
ThermaSkirt is eenvoudig te installeren en aan te sluiten op elke cv-ketel of elektrisch circuit, ongeacht of het om 
een bestaand huis of om een nieuwbouw huis gaat. 
 
 
Met meer dan 30.000 wereldwijd geïnstalleerde 
systemen is ThermaSkirt een toonaangevend pro-
duct en de nummer 1 alternatief in radiatoren en  
vloerverwarming. 

 

Niet voor niets is ThermaSkirt ‘S-werelds slimste 
verwarmingssysteem...  

    De makkelijke, veilige en 
         energiezuinige oplossing  

        ThermaSkirt systemen zijn geëvalueerd en getest door  ‘s-Werelds 
                 toonaangevende instellingen voor keurmerken. 

Wanneer geïnstalleerd door een erkende monteur 

  geven wij u 10 jaar garantie op onderdelen 

        en fabricagefouten. 
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Creëer de ruimte met een 
uitstraling die u zelf wenst 

Of het nu een woonkeuken, slaapkamer, kelder of woonkamer is, ThermaSkirt creëert waardevolle ruimte door het 

verwijderen van de radiatoren - zonder dat uw vloeren worden aangetast. 

Stel je eens voor; extra keukenblok of een ingerichte slaapkamer, meubilair op de plaats waar de radiator vroeger 

was, een grote bank waar iedereen kan genieten van de TV, of gewoon meer ruimte in de woonkamer. 

Afbeelding: EasyClean EC2  Afbeelding: classic TS  Afbeelding: deco BM  

Thermaskirt H2O is verkrijgbaar in een breed scala aan profielen en kleuren. Met geïntegreerde ovale pijpen Ther-

maskirt H2O zal werken met elke primaire warmtebron van warm water; ketels (gas, olie), houtpellets en biomassa 

en hernieuwbare energiebronnen zoals warmtepompen en zonenergie-ondersteunde systemen. 

 

Thermaskirt-e is verkrijgbaar in een reeks van verwisselbare top profielen om de volledige uitstraling van kamer 

naar kamer te veranderen. 

Standaard voorzien van een mooie, moderne decoratieve potloodrond profiel, Thermaskirt-e kan getransformeerd 

worden in een mum van tijd in een traditionele Torus profiel of in een stijlvolle lambs Tongue of in een gemakkelijk 

te reinigen Bull nose of in een statige ogee profiel. 

 

Speciale kleuren, maten en top-profielen zijn beschikbaar voor volume project orders. 
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Centrale plintverwarming 

Een zeer efficiënte composiet polymeer legering zorgt voor een uitzonderlijke 
plintverwarming, ongeacht de vloerconstructie en bekleding. 

Toekomstbestendig 

Flexibele verbinding elimineert alle afdichtingmiddelen en 
opvullingen overbodig en maakt herinrichting mogelijk. 

Makkelijk te installeren 

Heel makkelijk met hand– en elektrische gereedschappen 
op maat te maken.  

Binnen hoeken met bijpassende 
kleur zijn beschikbaar in 90°, 135° 
ook in verschillende andere hoe-
ken De details 

Aangesloten met conventionele 
push fit koppelingen van 15 of 16 
mm 
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 Cricket White 
 

Beschikbaar in de kleuren: 

Ral 9010 

 Vintage Ivory 

Ral 1013 

  
 Carbon Black 

Ral 9005 



Opmerkingen 

Bevestiging 

Bevestigingsbeugels voor 
aan de muur met verstelbare 
haken voor oneffen muren 

Volledig passend profiel 

Buitenhoeken beschikbaar in 90º en 
225º ook in verschillende andere 
hoeken beschikbaar  

Verbindingen 

Door gebruik van druk verbindingen met dubbele O 
ringen is het niet nodig om de verbindingen te solde-
ren. 

 

Zekeringsbeugel 

Door middel van de zekeringsbeugel kunnen de ver-
bindingen een druk aan tot 15 mbar. 

 

Keerbocht 

Door met een keerbocht te werken kan je de toe– en 
afvoerleiding aan dezelfde kant starten. 

 

De afwerking 

Plinten en covers zijn afge-
werkt met een duurzame 

epoxy poeder. 

Het is niet nodig om de plin-
ten te verven, maar behoort 

wel tot de mogelijkheden 
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Elektrische plintverwarming 

Uniek zelfregulerende plintverwarming dat minder energie verbruikt dan re-

guliere verwarmingselementen.  

Afdekkap voor de verbindingsmodule, 
gemaakt van RVS 

Makkelijk te installeren 

Makkelijk te bewerken en te monteren met 
elektrisch- en handgereedschap 

Installatiegemak 

PCB aansluitdoos voor uw installatiegemak. 
Verbind uw plintverwarming met de standaard 
220 aansluiting, de PCB aansluitdoos staat in 
verbinding met zijn eigen thermostaat 

Binnen bochten met bijpassende kleur zijn 
beschikbaar in 90°, 135° ook in verschillende 
andere hoeken 
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Volledig passend profiel 
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Vloerafwerking 

Werkt met elke soort  vloerafwerking 

Elektrisch 

30mA, type C RCB) of RCD unit is 
alles wat nodig is voor een werkende 
verwarming. 

Controle 

Bedraad of draadloos, zelfs een 
smartphone aansluiting mogelijk. 

Opmerkingen 

Buitenbochten beschikbaar in 90º en 
225º ook in verschillende andere 
hoeken beschikbaar  

Makkelijk te installeren 

Nette afwerking 

Flexibele verbindingen maakt herindeling ge-
makkelijk 

Minimale verbindingen 

Beschikbaar in lengtes van 6 
meter, voor minimale zichtbare 
afwerkingen midden in uw ka-
mer 

Bevestigingsbeugels voor 
aan de muur met verstelbare 

haken voor oneffen muren. 

Bevestiging 

Plinten en covers zijn afge-
werkt met een duurzame 
epoxy poeder. 

Het is niet nodig om de plin-

ten te verven, maar behoort 
wel tot de mogelijkheden. 

 Cricket White 
 

Beschikbaar in de kleuren: 

Ral 9010 

Vintage Ivory 

Ral 1013 

 
 



Deco BM 

  115 mm of 170mm hoog  

      

  Simpel, stijlvol vierkant  profiel 

 

  Ideaal voor moderne apparte- 

    menten en keukens 

   

  Ook beschikbaar in BM3 
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De water profielen (H2O) 

Classic TS 

 150 mm hoog 

 

  Overschilderbaar profiel van 20  

     mm dik 

 

  Past bij de moderne plintprofielen   

   
 

Urban LT 

  150 mm hoog 

 

  Afneembaar en verstelbaar kabel   

     deksel 

  Geschikt voor moderne woningen 

   
 

 

Materialen 

Plint:  Legering van aluminium en  

  polymeer 

Verbindingen: Versterkt nylon met glas 

Verf:  Epoxy poedercoating 

Goedkeuringen en garantie 

CE,  BS EN 442-1 goedgekeurd 

Getest door BSRIA, TUV en KTH 

10 jaar garantie 

 

 

Specificaties 

In bedrijf:   2-3 bar 

Maximale testdruk:  10 bar 

Maximale bedrijfslengte: 20-25 m 

   Per 15/16 mm  

 

Profiel 
Doorstro-

ming 

Temperatuur Vs W/m 

72°C 
(rT50) 45°C 50°C 55°C 65°C 75°C 

DECO BM2 56-80 gm/s 134 53 66 80 105 143 

URBAN LT 56-80 gm/s 148,5 59 73 88 124 159 

CLASSIC TS 56-80 gm/s 148,5 59 73 88 124 159 

REGENCY OG 56-80 gm/s 171 68 84 101 141 183 

DECO BM3 56-80 gm/s 197 80 98 119 166 215 

Technische specificaties 

110% 

100% 

85% 

0% 

G
ra

fi
e

k
 

Uitvoering en water doorstroming 

Gepatenteerd ontwerp 

Alleen ThermaSkirt H2O 

heeft de gepatenteerde 

licentie  op de ovale door-

voerpijp die uitzonderlijke 

prestaties levert door middel 

van de temperatuurbereik. 

Easy Clean EC 

  Ronde top maakt een hygiënisch     

    en een gemakkelijk te reinigen   

    profiel 

 

  Ideaal voor keukens, badkamers,  

    scholen, ziekenhuizen, enz.  

 115 mm, 170 mm of 230 mm hoog 

   
 



Classic TS 

  Extra bocht creëert een geheel  

     nieuw uiterlijk 

 

  Past bij elk populaire plint 

 

  Beschikbaar in 2 of 3 kanalen 

   

  Tot 185 w/m warmte output 

  150 mm hoog 

Deco BM 

  Simpel, stijlvol rond profiel 

      

  Ideaal voor nieuwe woningen 

    en keukens 

 

  Beschikbaar in 2 of 3 kanalen 

 

  Tot aan 185 w/m output 

 

  115 mm of 170 mm hoog 
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De elektrische profielen 

Easy Clean EC 

  Ronde top maakt een hygiënisch     

    en een gemakkelijk te reinigen   

    profiel 

 

  Ideaal voor keukens, badkamers,  

    scholen, ziekenhuizen, enz.  

 Tot 185 w/m warmte output 

 

 115 mm, 170 mm of 230 mm hoog 

Komt  

binnenkort 

Technische specificaties 

Materiaal 

Plint:  Legering van aluminium en 

  polymeer 

Afdekking: RVS 

Verf:  Epoxy poedercoating 

Toestemmingen 

Plint:  Legering van aluminium en 

  polymeer 

Afdekking: RVS 

Verf:  Epoxy poedercoating 

Materiaal 

Plint:  Legering van aluminium en 

  polymeer 

Afdekking: RVS 

Verf:  Epoxy poedercoating 

Op temp 
220-240vAC 

Warmte output 
220-240vAC 

Aanbevolen maximale plint lengtes (m) 
 Type C RCBO circuit rating 

Kamertemperatuur 

begint bij 
10A 16A 20A 32A 

40-45°C 50~65w/m @10°c 30m 40m 50m 70m 

55-65°C 85~95w/m @10°c 20m 30m 40m 60m 

65-70°C 115~125w/m @10°c 15m 24m 30m 50m 

Op temp 
220-240vAC 

Warmte output 
220-240vAC 

Aanbevolen maximale plint lengtes (m) 
 Type C RCBO circuit rating 

Kamertemperatuur 

begint bij 
10A 16A 20A 32A 

40-45°C 80~95w/m @10°c 20m 30m 40m 60m 

55-65°C 120~140w/m @10°c 15m 20m 25m 35m 

65-70°C 160~180w/m @10°c 10m 16m 20m 32m 

20mm 

170mm 
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De plintverwarming die uw huis verwarmt... 

Maakt dingen beter 

Route beschrijving Heat and Design 

 

Uw officiële dealer: 


