
   

Speedheat opwarmsnelheid
vergeleken met conventioneel systeem
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Verwarming (1 mm)

 Isolatielaag evt. (ca. 3 - 20 mm)

 Lijmlaag (ca. 3-5 mm)

Ondervloer

ca. 2 - 6 mm

Vloeropbouw

 optie

Het verwamingselement

Mijn vloer 
geeft mij 
energie
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Speedheat: 100% warmte-efficiënt 
Speedheat innoveert continu. Dat leidt onder meer tot een steeds hoger rendement. Recent onderzoek toont aan:  

Speedheat zet elektriciteit voor 100% om in stralingswarmte - zonder warmteverlies, mede dankzij de unieke manier 

van aanleggen bovenop de ondervloer. 

40% meer rendement en 15x sneller  
warm dan watervloerverwarming 

Snelheid van verwarmen, meer comfort en energie besparen gaan bij Speedheat hand in hand. In een onafhanke-

lijke gecontroleerde testomgeving scoorde Speedheat zelfs 40% hoger dan conventionele watervloerverwarming. 

Bovendien warmt het systeem 15 maal sneller op dan conventionele watervloerverwarming waardoor het niet de 

hele dag op dezelfde temperatuur hoeft te staan. 

...en comfortabele stralingswarmte! 
Met Speedheat elektrische infrarood vloerverwarming geniet u van comfortabele infraroodwarmte, dat aanvoelt 

als de warmte van de zon. Koude tocht over de vloer, zoals bij centrale verwarming is hiermee verleden tijd.

Benieuwd naar wat Speedheat voor u kan betekenen? 

Neem contact met ons op via 0900 - 401 5001 voor een vrijblijvend en afgestemd advies.

Bel: 0900 - 401 5001 voor een lokale Speedheat vestiging (lokaal tarief).

Bezoek ook onze website www.speedheat.nl     

    Speedheat Nederland B.V.

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

De warmte van morgen.

Elektrische infrarood 
vloerverwarming  

Duurzaam verwarmen met maximaal comfort



 

klanten geven 

ons gemiddeld een:

8.1 
• Van één kamer tot uw hele huis
Voor Speedheat is geen ruimte te groot of te klein. We verwarmen vanaf 1 tot honderden vierkante meters.  

Afhankelijk van de gebruikerswensen en isolatie wordt het vermogen en de warmtebehoefte berekend. Wilt u het  

alleen in uw toilet, badkamer, keuken of voor uw hele woning? Wilt u alleen wat extra comfort of wilt u het als  

volwaardig verwarmingssysteem? Alles is mogelijk. Wij adviseren, offreren en installeren volledig naar uw wensen. 

Een ander belangrijk voordeel in deze tijd: als u uw woning wilt verduurzamen kunt u dat kamer voor kamer doen. 

U kunt vandaag al starten met verduurzamen en de kosten spreiden naar morgen.

 

• Voor renovatie en nieuwbouw
Het installeren van Speedheat kan snel en efficiënt worden ingepast in uw (ver)bouwplanning. Het kan met een  

verhoging van slechts enkele mm’s in elke woning en op iedere ondervloer worden geplaatst, onder ieder soort  

afwerkvloer. Het kan gebogen worden aangebracht en gestileerd naar de architectuur van uw historische pand. Zonder 

hakken of breken! Het kan ook achter wanden, spiegels, op systeemplafonds, onder tapijt, vloerkleden of als  

infraroodpaneel worden geplaatst. De flexibele toepassing en de innovatieve, duurzame techniek maken Speedheat een 

droom voor elke designer en architect. Niet voor niets wordt het toegepast in zeer veeleisende omgevingen, zoals  

5 sterren hotels. Ook in de scheepvaart zoals op jachten en binnenvaartschepen wordt ons systeem toegepast.

• Maximaal duurzaam in alle opzichten 
Elektriciteit wordt voor 100% omgezet in comfortabele stralingswarmte. Kiest u voor zonnepanelen, dan heeft u 

een optimaal duurzaam systeem! Zeker als u ook investeert in optimale isolatie om het warmteverlies te beperken. 

Speedheat neemt duurzaamheid uiterst serieus: van de duurzame productie met weinig grondstoffen en minimale 

milieubelasting tot de lange levensduur, een huizenleven lang! Speedheat laat geen afval achter en door de  

minimale volumes is weinig brandstof nodig voor transport. Tot slot is onze kurkisolatie een natuurproduct. 

Kortom, verantwoord duurzaam en comfort!

De nieuwe standaard in vloerverwarming

Over naar duurzaam:  
het kán van vandaag op morgen!

Echte warmte komt van binnen. Net als het goede gevoel bij te dragen aan een duur-

zame toekomst. Wilt u de overgang maken van gas naar een duurzame manier van  

verwarmen? Speedheat staat al 35 jaar aan de top in elektrische verwarming. Door 

onze innovaties van gisteren, beloven we u vandaag de warmte van morgen - ook 

voor uw nieuwbouwwoning. Op basis van een energiezuinig, duurzaam en flexibel 

systeem waar qua comfort geen andere verwarming tegenop kan. Een gepatenteerd 

systeem dat in principe in een dag tot enkele dagen wordt aangelegd. Over naar 

duurzaam? Met Speedheat kan dat dus letterlijk van vandaag op morgen.

“We hebben echt volkomen anders leren omgaan met energie sinds we  
Speedheat hebben laten installeren. Nu pas realiseer je je hoeveel energie je  

altijd hebt verspild door het hele huis te verwarmen terwijl je echt niet in de  
slaapkamer, de keuken en de badkamer tegelijk bent. En als wij nu de deur uit  

zijn, of ‘s nachts, staat er geen CV-ketel meer voor niets te draaien. Wij  
gebruiken alleen elektriciteit daar, waar en wanneer nodig en dat scheelt fors!” 

Ouders Monique en Remco

Aangename infraroodverwarming •

Snelle warmte, te regelen per ruimte •

Duurzaam en energiebesparend •

In vloeren, wanden en plafonds •

Ideaal met zonnepanelen •

Renovatie en nieuwbouw • 

Slechts 1mm dun • 

Speedheat: Zuinig omgaan met energie!
Heeft u nu radiatoren in huis? Dan zult u door het comfort van stralingswarmte de thermostaat snel 2 graden lager 

zetten. Met een thermostaat in elke kamer heeft u daarbij uw energieverbruik zelf in de hand met een hoger comfort. 

Zonder verlies aan comfort: Speedheat warmt snel op en tijdens het opwarmen gaat geen energie verloren zoals bij  

systemen die in de vloer liggen. Weegt u hierbij ook eens mee dat u geen onderhouds- en vervangingskosten heeft zoals 

bij een warmtepomp. Een recente, onafhankelijke vergelijking tussen een warmtepomp en Speedheat (in combinatie met 

elektrische boiler) toont aan dat u op korte en lange termijn voordeliger uit bent als u kiest voor Speedheat.

• Ruim 35 jaar voorloper in de markt
Stelt u zich eens voor, Speedheat heeft in de loop der jaren al miljoenen vloeren verwarmd en is reeds in 2007 

toegepast in het Huis van de Toekomst. Onze hoogkwalitatieve, onderhoudsvrije systemen worden sinds 1986 in 

eigen fabriek ontwikkeld en door speciaal opgeleide installateurs geplaatst. Onze warmte-adviseurs inspecteren 

zelf de ruimte(s), isolatie en ondergronden, berekenen wat u nodig heeft, verzorgen de installatie en staan garant 

voor topservice, ook na de installatie. Onderzoeken en testen tonen keer op keer aan dat Speedheat betrouwbaar, 

duurzaam, warmte-efficiënt en comfortabel is en door de lange levensduur ook financieel aantoonbaar  

voordeliger dan andere systemen. Onze gemiddelde klanttevredenheidsscore van 8,1 spreekt voor zich!

Wifi thermostaten
Met slimme klokthermostaten kunt u Speedheat flexibel 

programmeren, zodat u altijd in een fijn warm huis komt 

en geen energie verspilt in ruimtes waar u toch niet  

aanwezig bent. Met de wifi  

thermostaat kunt u met een App op 

uw Smartphone de temperatuur op 

afstand regelen, waar u ook ter  

wereld bent. De thermostaten  

houden ook per ruimte bij hoeveel 

energie u verbruikt of juist bespaart 

natuurlijk! 


