
DE ZUINIGSTE OPTIE

“Ik  krijg  regelmatig  de  opdracht
om de centrale  verwarming  van
grote  herenhuizen  in  Antwerpen
onder  handen  te  nemen”,  zegt
Van Mensel. “Doorgaans zijn dat
huizen waar altijd iemand thuis is,
dus waar de verwarming de hele
dag aanstaat. Niet verwonderlijk
dus  dat  ik  in  dit  soort  projecten
meteen  naar  vloerverwarming
grijp. Het is de meest zuinige en
efficiënte  manier  om  dergelijke
panden te verwarmen.”

BARSTVRIJ EN 
MET HOGE REACTIVITEIT

Dit specifieke project kwam echter
met een extra uitdaging. “Er was
een  niveauverschil  in  de  vloer,
met als gevolg dat de chape op
verschillende  plaatsen  een
verschillende  hoogte  moest  heb-
ben en lokaal erg dun uitgevoerd
moest worden. De klant wou uiter-
aard  garantie  dat  de  vloer  niet
zou  scheuren.  Zo  kwamen  we
samen met hoofdaannemer Multi-
bouw tot de keuze voor Schlüter®-
BEKOTEC.  Met  dit  systeem
konden  we  de  opbouwhoogte
niet  alleen  tot  amper  5 cm
beperken  (incl.  tegels);  alles  kon
ook gegarandeerd barstvrij  gere-
aliseerd worden.”

Bijkomend voordeel  van het  dun
systeem is de reactiviteit. Dankzij
de regeltechniek worden enkel de
ruimtes  die  warmte  vragen,
verwarmd.  Zo  biedt  Schlüter®-
BEKOTEC-THERM  ook  een
passend  antwoord  op  het  feno-
meen van oververhitting tijdens de
tussenseizoenen.

GARANTIES

Van Mensel benadrukt het belang
van  dergelijke  garanties.  “Ik  sta
erop om mijn klanten een totaal-
systeem  aan  te  bieden  en,
bovenal,  om  goed  werk  af  te
leveren. Schlüter® maakt  dat  des
te  gemakkelijker.  Zij  geven  aan
met welk type regelingen enz. de
vloerverwarming  gecombineerd
kan worden, en bieden onder die
voorwaarden alle kwaliteitsgaran-
ties op het systeem.” 

VLOERVERWARMING 
ZONDER ZORGEN

Schlüter®_Systems
Schotelven 28
2370 Arendonk
Tel.: +32 (0)14/44.30.84
Fax: +32 (0)14/44.30.81
benelux@schlueter.de
www.schlueter.be

R E P O R T A G E

en omvangrijke herenwoning in de Antwerpse binnenstad.
Hoge plafonds, een constante bezetting en, bijgevolg, een

veeleisende verwarmingsvraag. Voor installateur Herman Van
Mensel werd het de eerste kennismaking met Schlüter®-
BEKOTEC. Maar zeker niet de laatste.
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