
• 2 mm dun
• Uniek & onzichtbaar
• Zuinig & effi  ciënt

• Veilig & gezond
• Onderhoudsvrij
• Comfortverhogend

LaminaatverwarmingAfme� ngen

Contactgegevens

Speedheat Nederland B.V. 
Dr. Huizingastraat 28c 
4507 AB Schoondijke
+31 (0)117-401500

Exclusief voor Speedheat Nederland B.V. vervaardigd door: 
Klimax Manufacturing (Pty) Ltd. (ISO 9001:2008)

Voldoet aan:
IEC 60335-1 & IEC 60335-2-106

Laminaat

Laminaat-
verwarming

Geschikte 
ondervloer

NIEUW

Types Formaat Vermogen

STPF2M²/10 0,325 x 6,05 m 200W

STPF2,5M²/10  0,325 x 7,95 m 250W

STPF3M²/10 0,325 x 9,35 m 300W

STPF3,5M²/10/12L 0,65 x 5,40 m 350W

STPF4M²/10 0,65 x 6,05 m 400W

N STPF4,5M²/10  0,65 x 6,95 m 450W

STPF5,5²/10 0,65 x 8,35 m 550W

STPF7M²/10 0,65 x 10,65 m 700W

STPF8,5²/10  0,65 x 13,00 m 850W

STPF10M²/10  0,65 x 14,95 m 1000W



• De laminaatverwarming is uitsluitend bedoeld voor gebruik binnenshuis.
• De laminaatverwarming dient geplaatst te worden op een ondervloer die geschikt 

is voor laminaatvloeren.
• Het systeem dient gescheiden en apart geregeld te worden van andere warmte-

bronnen.
• De installa� e van de laminaatvloer dient te geschieden volgens de instruc� es van 

de fabrikant met extra aandacht voor de ruimte rondom het laminaat.
• De laminaatverwarming kan geplaatst worden in elke gewenste ruimte; ook in de 

badkamer.
• Wij adviseren om de laminaatverwarming te allen � jde te combineren met één van 

onze digitale klokthermostaten. 

Quickheat-Floor®  is een unieke, wereldwijd gepatenteer-
de vloerverwarming met ingewerkte retourdraad ofwel 
Twincore element. Comfortabel en ideaal als verwarming 
onder jouw laminaatvloer, tevens de enige op de markt 
met volledig aardscherm om de mantel heen waardoor het 
100% veilig in gebruik is.

Quickheat-Floor® is met grote zorgvuldigheid volgens 
IEC-veiligheidseisen gefabriceerd. Bovendien is het sys-
teem volgens de geldende voorschri� en getest op een 
goede werking en op veiligheid. 

De laminaatverwarming wordt gegarandeerd tegen fabricagefouten gedurende 
een periode van 60 maanden (alleen i.c.m. een Quickheat-Floor® thermostaat) 
vanaf de datum van aankoop. De aansprakelijkheid van de fabrikant is beperkt 
tot de vervanging van het defect verwarmingselement.

De installatie van onze verwarmingssystemen worden op eigen verantwoording 
uitgevoerd door diegene die bestelt.

Eigenschappen en voordelen Element

Garan� e

Laminaatverwarming is elektrische infrarood vloerverwarming speciaal ontwikkeld 
voor onder laminaat- en houten vloeren. Dankzij het speciale vermogen van 
6 W/m² kan het verwarmingselement veilig onder laminaat- en houten vloeren 
worden aangelegd. 

De laminaatverwarming is een 2 mm dun Twincore verwarmingselement gefabriceerd 
in folie waardoor de benodigde opbouwhoogte beperkt blij� . Ideaal voor renova� e-
projecten en in nieuwbouw woningen, ook geschikt als hoofdverwarming.

De laminaatverwarming is een nieuwe en prak� sche toevoeging aan het assor� ment 
van Quickheat-Floor, eenvoudig te installeren voor de doe-het-zelvers en professio-
nals voor een comfortabele warmte in huis. Voor nieuwbouw mogelijk als hoofdver-
warming, voor renova� e als extra warmtecomfort voor uw vloer (bijverwarming).

 Belangrijk


